
 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 1 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 
 ن عاصمسلسلة اب
 فً

 اللغة العربٌة
 

 السادس االبتدائًالصف 
 8ٕٔٓالفصل الدراسً الثانً

 
 

 
 

 

 

 

 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 2 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 
 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 الجزء األعلى فٌها مإنثها " علٌا " أعبلها شبٌه ونظٌر مثل

 أرادوا أن ٌشربوا استقوا من الماء المتولً والمشرف القائم

 الجزء الذي ٌقٌمون فٌه من السفٌنة نصٌبنا بها األوامر والنواهًالمراد  حدود هللا

 الثقب الخرق المخالف لتعالٌم هللا ومنهجه والتارك لها الواقع فٌها

 لم نضر لم نإذ جماعة قوم

 ٌقصد بها إحداث ثقب فً السفٌنة ما أرادوا اقترعوا " اقتسموا " استهموا

أخذوا علً  أخذ ونال أصاب
 أٌدٌهم

 هم بالقوةمنعو

 الجمع الكلمة الجمع الكلمة



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 3 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 أعالً أعبلها أمثال مثل

 المٌاه / األمواه الماء القائمون القائم

 حدود حد أقوام قوم

 أنصبة / أنصباء / ُنصب نصٌب سفن سفٌنة

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 ظمؤ شرب أسفلها أعبلها

 هلك نجا فوقهم تحتهم

 ننفع نإذ نضر ننفع

 تركوا أخذوا خذأ ترك

 

 
 -أُ٘ ِب ٠وّل إ١ٌٗ اٌؾل٠ش :

 االٌزياَ ثّٕٙظ هللا ثبرجبع أٚاِوٖ ٚاعزٕبة ٔٛا١٘ٗ . -1

 رمل٠ُ اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌٍّٖؾخ اٌقبٕخ . -2

 ؽو٠خ اٌفوك ِم١لح ثّٕٙظ هللا ٍِٖٚؾخ األِخ . -3

 . ٚاعت اٌغّبػخ اٌؾوٓ ػٍٝ ٍالِخ اٌّغزّغ ٚؽّب٠خ األّواه ِٓ أٔفَُٙ -4

 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 4 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 ر٠ٖٛو ع١ًّ ٌزؼب١ٌُ هللا ثبٌؾلٚك ٚاٌّزَّه ثٙب وبٔٗ  اٌؾبهً ٌٙب . -: اٌمبئُ ػٍٟ ؽلٚك هللا 

 ر٠ٖٛو ٌّٓ ٠قبٌف رؼب١ٌُ هللا ثّٓ ٠زقطٟ اٌؾلٚك ٠ٚمغ فٟ اٌّقبٌفخ. -: اٌٛالغ ف١ٙب 

   رؼج١و ٠لي ػٍٟ ػلَ اإلؽَبً ثبٌَّئ١ٌٛخ . -: ٌٛ أٔب فولٕب فٟ ١ٖٔجٕب فولب 

 ر٠ٖٛو ٠لي ػٍٟ ِٕغ اٌضوه ثبٌمٛح . -: ُٙأفنٚا ػٍٟ أ٠ل٠ 

  أفنٚا ػٍٟ أ٠ل٠ُٙ " –" رووُٛ٘ ،    أٍفٍٙب " -" أػال٘ب  ،   اٌٛالغ ف١ٙب " –" اٌمبئُ ػٍٟ ؽلٚك هللا              ، 

 بٌن كل منها تضاد ٌوضح المعنى . -: نجوا " –" هلكوا   

 أٍئٍخ ِغبة ػٕٙب
١ٌٌ ٕ٘بن ّٟء فٟ ؽ١بح اإلَٔبْ أػظُ ِٓ اٌؾو٠خ ؛ ألٔٙب أوضو ِب ١ّ٠ي   *  ؟ ِب أػظُ ّٟء فٟ ؽ١بح اإلَٔبْ 1ً

 .ؽ١بح اٌجْو 

؟ * اٌؾو٠خ فٟ اإلٍالَ ١ٌَذ ِطٍمخ  ، ٌٚىٕٙب ِم١لح ثؾلٚك هللا  ٍِٖٚؾخ  ٚضؼ ِفَٙٛ اٌؾو٠خ فٟ اإلٍالَ 2ً

 اٌّغزّغ . 

 ٔٛا١٘ٗ .؟   ** اٌّواك ثؾلٚك هللا ٟ٘ أٚاِو هللا ٚ ِب اٌّواك ثؾلٚك هللا 3ً

؟ػٓ طو٠ك ػلَ إّ٘بي ؽمٛق ا٢فو٠ٓ ٚرمل٠ُ اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ػٍٟ  و١ف ٠ؾبفع اإلَٔبْ ػٍٟ ػاللزٗ ثب٢فو٠ٓ 4ً

 اٌٍّٖؾخ اٌقبٕخ 

 -؟ ٠وّلٔب اٌؾل٠ش اٌْو٠ف إٌٝ :ِب أُ٘ ِب ٠وّل إ١ٌٗ اٌؾل٠ش 5ً

 ٛا١٘ٗ .ٚعٛة االٌزياَ ثّٕٙظ هللا ٚػلَ اٌقوٚط ػٕٗ ، ٚمٌه ثئرجبع أٚاِوٖ ٚاعزٕبة ٔ

 ل٠ُ اٌٍّٖؾخ اٌؼبِخ ػٍٟ اٌٍّٖؾخ اٌقبٕخ .ٚرم رٛض١ؼ ِفَٙٛ اٌؾو٠خ ، فٟٙ ِم١لح ثّٕٙظ هللا ٍِٖٚؾخ األِخ .

 اٌؾوٓ ػٍٟ ٍالِخ اٌغ١ّغ ٚؽّب٠خ األّواه ِٓ أٔفَُٙ .

 ٌّغزّغ .اٌؼلي ، إٌيا٘خ ، رطج١ك اٌمبْٔٛ ػٍٟ ٔفَٗ ٚ ػٍٟ ع١ّغ أفواك ا**   ِب ٕفبد اٌمبئُ ػٍٟ ؽلٚك هللا ؟ 6ً

اٌمبئُ ػٍٟ ؽلٚك هللا ...  ٘ٛ اٌّزٌٟٛ ٚاٌّْوف ػٍٟ رٕف١ن **  ِب اٌفوق ث١ٓ اٌمبئُ ػٍٟ ؽلٚك هللا ٚاٌٛالغ ف١ٙب ؟ 7ً

اٌٛالغ فٟ ؽلٚك هللا...  ٘ٛ اٌّورىت ٌزٍه اٌّؼبٕٟ  *   أٚاِو هللا ٚ ٔٛا١٘ٗ ِٚؼبلجخ ِٓ ٠قبٌف رٍه األٚاِو ٚإٌٛاٟ٘ .

 ٚإٌّىواد.

أعوٚا لوػخ فىبْ ِٓ ١ٖٔت ثؼضُٙ اٌغيء األػٍٝ ِٓ اٌَف١ٕخ ٚوبْ ِٓ اٌمَٛ اٌَف١ٕخ ف١ّب ث١ُٕٙ ؟ و١ف الزَُ 8ً

 ١ٖٔت ا٢فو٠ٓ اٌغيء األٍفً ِٕٙب .

ألْ أً٘ اٌطبثك األٍفً وبٔٛا ٠ٖؼلْٚ ألػٍٟ ١ٌَزمٛا ٌّبما رأمٞ أً٘ اٌطبثك األػٍٝ ِٓ أً٘ اٌطبثك األٍفً ؟ 9ً

 ٝ فٟ ٚلذ هاؽزُٙ أٚ هثّب إٔبثُٛ٘ ثْٟء ِٓ هّبُ اٌّبء.اٌّبء فألٍمٛا أً٘ اٌطبثك األػٍ

ػيِٛا ػٍٟ أْ ٠قولٛا فٟ ١ٖٔجُٙ ِب اٌنٞ ػيَ ػ١ٍٗ أً٘ اٌطبثك األٍفً ؽزٟ ال ٠ؤمٚا أً٘ اٌطبثك األػٍٝ ؟ 10ً

 فولب ٠ؾٍْٖٛ ِٕٗ ػٍٟ اٌّبء كْٚ اٌؾبعخ إٌٟ إ٠ناء أً٘ اٌطبثك األػٍٝ.

وبْ ٠غت ػ١ٍُٙ أْ ٠َزأمٔٛا ٍفً ػٍّٗ ٌىٟ ال ٠ؤمٚا أً٘ اٌطبثك األػٍٝ ؟ ِبما وبْ ٠غت ػٍٟ أً٘ اٌطبثك األ 11ً

 ُِٕٙ ٠ٚؾلكٚا ِؼُٙ ِٛػلا ِٕبٍج ب الٍزمـــبء اٌّـــبء.

١ْ٠و إٌٟ ػلَ اإلؽَـبً ثبٌَّئ١ٌٛخ ، ٚاٌزفى١و فٟ اٌّٖـٍؾخ اٌْق١ٖـخ ِب اٌنٞ ١ْ٠و إ١ٌٗ فوق اٌَف١ٕخ ؟ 12ً

 ـخ.كْٚ إٌظو إٌٟ اٌّٖــٍؾخ اٌؼـــبِــ

إٌٟ اٌزفى١و فٟ ٍِٖؾخ   ٠لػٛ( فٟ ؽل٠ضٗ اٌْو٠ف ؟صلى هللا علٌه وسلمِب اٌنٞ ٠لػٛ إ١ٌٗ اٌوٍٛي )  13ً

 اٌغّبػخ اٌؼبِخ لجً ٍِٖؾخ اٌفوك اٌقبٕخ . ٠لػٛ إٌٟ اإلٍواع إٌٟ ِؼبٌغخ االٔؾواف ١ٌٍٖؼ اٌّغزّغ ٠ٕٚغٛ اٌغ١ّغ .

٠زؾمك اٌق١و ٚاٌَؼبكح ٚاألِبْ ٌىً ِٓ اٌفوك اٌّغزّغ ؟ِب أصو ِب ٠لػٛ إ١ٌٗ اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ػٍٟ اٌفوك ٚ 14ً

 ٚاٌّغزّغ .

 اٌفىوح اٌوئ١َخ .........  ٟ٘ ؽلٚك ؽو٠خ اٌفوك.   ِب اٌفىوح اٌوئ١َخ اٌزٟ ٠لٚه ؽٌٛٙب اٌؾل٠ش اٌْو٠ف ؟ 15ً

 رورجظ ثٖبٌؼ اٌّغزّغ .    ثُ رورجظ ؽو٠خ اٌفوك ؟ 16ً

    أفنٚا ػٍٟ أ٠ل٠ُٙ .........  ِٕؼُٛ٘ ثبٌمٛح .، " أفنٚا ثأ٠ل٠ُٙ " ؟ِب اٌفوق ث١ٓ " أفنٚا ػٍٟ أ٠ل٠ُٙ "  17ً

 أفنٚا ثأ٠ل٠ٙــُ ..........  ٍبػلُٚ٘ ٚػبُٚٔٛ٘ .

ٌؾو٠خ اإلَٔبْ ؽلٚك  ٌؾو٠خ اٌفوك ؽلٚك ٚلٛا١ٔٓ رٕظّٙب . ٚضؼ مٌه فٟ ضٛء فّٙه ٌٍؾل٠ش اٌْو٠ف  . 18ً



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 5 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

اٌّغزّغ ، ٌٚىٓ ٘نٖ اٌؾو٠خ ٌٙب ؽلٚك ، فىً إَٔبْ ؽو فٟ ؽ١ٍزٗ ٚلٛا١ٔٓ رٕظّٙب ؛ فبإلٍالَ وفً ٌٍفوك اٌؾو٠خ فٟ 

 .  ثْوط أْ رٍزيَ ثّٕٙظ هللا ٚرواػٟ ٍِٖؾخ األِخ ، ٌٚنا ٠غت ِٕغ اػزلاء اٌّفَل ؽزٝ ال ٠ؤمٞ أفواك اٌّغزّغ  

ِم١لح ؽو٠خ اٌفوك  -ِب ِفَٙٛ اٌؾو٠خ ِٓ ٚعٙخ ٔظون ؟ ِٚب كٚه اٌّغزّغ رغبٖ اٌّقوث١ٓ ٚاٌّؼزل٠ٓ ؟ : 19ً 

ٚ ػٍٝ اٌّغزّغ أْ ٠ّٕؼُٙ ِٓ  -ثؾلٚك هللا ٍِٖٚؾخ األِخ ، ؽ١ش أْ ؽو٠خ اإلَٔبْ رٕزٟٙ ػٕلِب رجلأ ؽو٠خ ا٢فو٠ٓ . 

 . االػزلاء ٚاٌزقو٠ت ٚاٌمٛح ؽوٕب ػٍٝ ٍالِزُٙ ٍٚالِخ اٌّغزّغ

 ِٕبلْخ اثٓ ػبُٕ

 

 

 

 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 6 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 

 

 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 7 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 

 

 

 

النوع:...................

............. 

المرادف:............

............. 

المضاد:..............

......... 

 ...........................................................الجملة: ..........

 القائم



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 8 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 

 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 9 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 
 جمعها مةالكل مضادها الكلمة معناها الكلمة
 خبرات خبرة القبٌحة الجمٌلة حلقة شكل علً جلسنا تحلقنا
 دروس درس الصغٌرة الكبٌرة بالشًء المكتسبة المعرفة خبرة

 الرسوم الرسم عابساً  مبتسًما تراجع ببل تردد ببل
 النتائج النتٌجة سؤلنا أجبنا قال ما إلً مضًٌفا معقًبا
 قصص قصة ءاألذال األعزاء والحرقة الشوق اللهفة

 زمبلء زمٌل فارغة ملٌئة المعاٌٌر المقاٌٌس
 الجوائز الجائزة أتذكر أنسً شكل/  مثال نموذج

 مدٌرون مدٌر رٌنحس ٌنتشر تفوق برع
 نماذج نموذج ٌتمسكون ٌتخلصون صاح هتف
 الناس اإلنسان اإلٌثار األنانٌة ٌوجب ٌفرض
 طبائع طبٌعة مبتدًئا مختتًما متعاونٌن مًعا ٌعملون ٌتكاتفون
 بددة/  أبداد بد منفصلة متشابكة لنفسه اإلنسان حب أنانٌة
 مجتمعات مجتمع ثبات تردد عمل/  إكمال/  إنجاز أداء

 الطرائق الطرٌقة رفض اقتناع وضحت أظهرت

ا مختتًما ًٌ  األعزاء العزٌز أهون أهم منه

 األلوان اللون أستبعد أتوقع م( حافد ) الولد ولد أحفاد

 واجبات واجب همس هتف إنجاز ءأدا

 -اسئلة مجاب عنها :
 لٌستمعوا إلً حكاٌاته الجمٌلة ، وٌستفٌدوا من خبرته الكبٌرة فً الحٌاة . . * ؟لماذا تحلق األحفاد حول الجد  ٔس

 رون ؟ نظر الجد إلٌهم مبتسًمــا وسؤلهم : ماذا ت* كٌف نظر الجد إلً أحفاده ؟ وما السإال الذي طرحه علٌهم ؟ ٕس



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 11 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 أجاب الجمٌع : نري ٌدٌن متشابكتٌن .*  بم أجاب الجمٌع علً سإال الجد ؟ ٖس

سؤل علً : هل تقصد ٌا جدي أن الحٌــــــــــاة ملٌئة باألحداث * ما السإال الذي طرحه )علً ( مندهشــًــا ؟ ٗس

 المتشابكة والمرتبطة بعضها ببعض؟  أم ماذا  ؟

حكـــــــــً لهم قصة قرأهـــــــــا منذ أٌـــــــــام لكً * ــً ٌفهم األحفاد ما ٌقصده ؟ماذا فعل الجد لكـــــــ ٘س

 ٌفهمـــــوا ما ٌقصـــــــده .

اشترك صاحب القصة وبعض زمبلئه فً *  ما المســـــــــابقة التً اشترك فٌها صاحب القصة وبعض زمبلئه ؟ ٙس

 ة .مسابقة للرسم علً مستوي المنطقة التعلٌمٌ

كـــــــــانت النتٌجة فوز اللوحة التً رسمها هو و * ما النتٌجة التً لم ٌكــــن ٌتوقعهــــــــا صاحب القصة ؟ 7س

 ماجــــــــــد زمٌـــــله بالجـــــــــائزة األولـــــــــــً .

اللوحة رائعة بكل المقاٌٌس الفنٌة  هذه *  ماذا قال مدٌر المنطقة التعلٌمٌة وقتها فً الحفل عن اللوحـــــــــة ؟ 8س

.... كما أنها نموذج مثالً للتعاون بٌن تلمٌذٌن إذ برع أحدهما فً رسم اللوحة وبرع الثانً فً تلوٌنها وكانت 

 األلوان ال تقل روعة عن الرسم .

اللوحة  ، إذ برع أحدهما فً رسم * لماذا كانت اللوحة التً رسمها صاحب القصة نموذج مثالً للتعاون ؟ 9س

 وبرع الثانً فً تلوٌنها .. و كانت األلوان ال تقل روعة عن الرسم .

: أننا لسنا وحدنـــــــا المعنً *  ما معنً ) الحٌـــــــــاة دائــــــمــــــًا اثنــــــــان ( وماذا ٌترتب علً ذلك ؟ ٓٔس 

ٌترتب علً ع مما ٌفرض علٌه التعاون مع من ٌعٌش . فً الحـــــــــٌاة وأن اإلنسان بطبٌعته البد أن ٌعٌش فً مجتم

 : المجتمع الذي ٌنتشر فٌه التعاون ال ٌضٌع فٌه أحد ألن أفراده ٌتكاتـفون فٌما بٌنهم.   ذلك

ابتسم الجد تعبًٌرا عن سعادته  ألن شهاب توصل إلً ما كان ٌقصده * لماذا ابتسم الجد ؟ وماذا كان قصده ؟ ٔٔس

 كان قصد الجد أن ٌعلم أحفاده قٌمة التعاون و أننا لسنا وحدنا فً الحٌاة .الجد بتشبٌك ٌدٌه و

ألن اإلنسان بطبٌعته البد و أن ٌعٌش فً مجتمع *  لماذا ٌجب علً اإلنسان أن ٌتعاون مع غٌره من الناس ؟ ٕٔس

ألن أفراده ٌتكاتـفون  مما ٌفرض علٌه التعاون مع من ٌعٌش . فالمجتمع الذي ٌنتشر فٌه التعاون ال ٌضٌع فٌه أحد

 فٌما بٌنهم .  

المجتمع الذي ٌنتشر فٌه التعاون ٌتكاتف أفراده * المجتمع الذي ٌنتشر فٌه التعاون ال ٌضٌع فٌه أحد . وضح ٖٔس

فٌما بٌنهم لخٌرهم جمٌعا فبل نجد فً هذا المجتمع إنساًنا ضائًعا أو ضاال أو فقًٌرا ألن أفراد هذا المجتمع ٌتخلصون 

 نانٌة.من األ

التعاون أساس النجاح فً الحٌاة فالمجتمع الذي ٌنتشر فٌه التعاون ال ٌضٌع ما قٌمة التعاون مع ذكر أمثلة ؟ ٖٔس

: * تعاون الزوجٌن فً أمثلـــــــــة فٌه أحد ألن أفراده ٌتكاتفون فٌما بٌنهم لخٌرهم جمًٌعا فٌتخلصون من األنانٌة 

 *  تعاون تبلمٌذ المدرسة فً نظافة مدرستهم .تربٌة أبنائهما تربٌة صالحة .     

 ٌتعاونان مع زمبلئهمـــــــا دائمــًــا فً أداء الواجبات المدرسٌة .*  فٌم تتعاون فرح ومنً مع زمبلئهــــــــا ؟ ٗٔس

 ـا اثــنان.أوصً الجد أحفاده بالتعاون  وأال ٌنسوا أن الحٌــاة دائمً * بم أوصً الجد أحفاده فً نهاٌة الدرس ؟ ٘ٔس

 وعدوه بالتعاون مع اآلخرٌــــــــــــــــن وأال ٌنسوا أن الحٌاة دائًمـــا اثـنان .*   بم وعد األحفاد الجد ؟ ٙٔس

ْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعدْ * }  اذكر آٌة قرآنٌة تحثنا علً التعاون .   7ٔس  { . َوانِ َوَتَعاَوُنوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّ

ضرورة  أن نتعاون علً الخٌر ونعٌن اآلخرٌن علً فعله . عدم *  إالم ترشدنا اآلٌـــــــــــــــــات الكرٌمة ؟ 8ٔس   

 التعاون علً المعاصً  و  اآلثــــــــــــــــــام  و  الظلـــــــــــــــم ونعٌن اآلخرٌن علً تركها .

 : وضح ما تفٌده التعبٌرات اآلتٌة 9ٔس

 أسلوب نفً ٌوضح ثمرة و نتٌجة التعاون بٌن األفراد . -:   ال ٌضٌع فٌه أحد

تعبٌر جمٌل ٌوضح شدة جمال اللوحة وروعتها ) كــــــــل ( تفٌد العموم  -: اللوحة رائعة بكل المقاٌٌس الفنٌة
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 11 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 والشمول .

 تعبٌر جمٌل ٌوضح أهمٌة التعاون . -: الحٌاة دائما اثنان

 -م :مناقشة ابن عاص

 

 
" بارك هللا فٌك ٌا ولدى هذا ما قصدته تماما ... اإلنسان ٌا أحفادى بحكم طبٌعته البد له من العٌش فى مجتمع ، مما 

 ٌفرض علٌه التعاون مع غٌره ، والمجتمع الذى ٌنتشر فٌه التعاون ال ٌضٌع فٌه أحد ."

 ولدون ( -أوالد  -جمع " ولد " : ) ولدات  -ٔ  أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :                 
 ٌذاع ( -ٌخص  -مضاد " ٌنتشر " : ) ٌعم  -ٌٖضل (                   -ٌبٌع  -معنى " ٌضٌع " : ) ٌفتقر  -ٕ

 ب( ما الصفة التى تجعل اإلنسان ٌحتاج إلى العٌش فى مجتمع ؟
 أمام الخاطئة : × (( أمام العبارات الصحٌحة و عبلمة )  √جـ( ضع عبلمة ) 

 تعاونك مع زمٌلك فى الغش للورقة االمتحانٌة عمل مقبول .     )     ( -ٔ   
 المجتمع الذى ٌنتشر فٌه التعاون ٌضٌع فٌه أفراده .     )     ( -ٕ   

 
اٌنٜ  اإلَٔبْ ٠ب أؽفبكٜ ثؾىُ طج١ؼزٗ الثل ٌٗ ِٓ اٌؼ١ِ فٝ ِغزّغ ؛ ِّب ٠فوٗ ػ١ٍٗ اٌزؼبْٚ ِغ غ١وٖ . ٚاٌّغزّغ

 ٠ٕزْو ف١ٗ      اٌزؼبْٚ ال ٠ض١غ ف١ٗ أؽل ؛ ألْ أفواكٖ ٠زىبرفْٛ ف١ّب ث١ُٕٙ ٌق١وُ٘ ع١ّؼب؛ ف١زقٍْٖٛ ِٓ األٔب١ٔخ. "

 

 أ( ٘بد ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ :  وٍّخ ِضبك٘ب ) اإل٠ضبه ( ٚعّغ ) ؽف١لٜ ( ِٚفوك ) طجبئغ (

               ة( ٌّبما ٠زؾزُ ػٍٝ اإلَٔبْ أْ ٠زؼبْٚ ِغ غ١وٖ ِٓ إٌبً ؟

  عـ( ثُ إٔٚٝ اٌغل أؽفبكٖ ؟ ٚثّب ٚػل األؽفبك اٌغل ؟
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 12 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 ِٓ ف١زقٍْٖٛ ع١ّؼب ٌق١وُ٘ ث١ُٕٙ ف١ّب ٠زىبرفْٛ أفواكٖ ألْ أؽل ف١ٗ ٠ض١غ ال اٌزؼبْٚ ف١ٗ ٠ٕزْو اٌنٜ ٚاٌّغزّغ

 " األٔب١ٔخ

  ؟(  أفواك)  ِٚفوك(  اٌّغزّغ)  ٚعّغ(  ٠زىبرفْٛ)  ِواكف ِب( أ

 (  ِٕٝ - اٌغل - ّٙبة)  اٌَبثمخ اٌؼجبهح لبئً -1:  اٌم١ٍٛٓ ث١ٓ ِّب اٌٖؾ١ؾخ ثخاإلعب افزو( ة

 )أؽفبكٜ ٠ب - إٔللبئٝ ٠ب - هعبٌٝ ٠ب)  اصٕبْ كائّب اٌؾ١بح أْ...........  ٠ب رَٕٛا ال -2      

 ؟ اٌزؼبْٚ ف١ٗ ٠ٕزْو اٌنٜ اٌّغزّغ ٠ض١غ ال ٌّبما( عـ

 

 

 

 
 

 
 
 

النوع:...................

............. 

المرادف:.............

............ 

المضاد:..............

......... 

 الجملة: .....................................................................

 المجتمع ألنانٌةا
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 13 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 

 

 معناها كلمةال معناها الكلمة

ًَّ  التمل بوجهك   األحبلم )م( أمنٌة  األمانً ال تتكبر عل

قطعة خشب محترقة لونها أسود ) ج( فحوم ،  فحمة 
 المراد : حقٌر 

ٌُرى فً النوم   رإى  أحبلم ـ ما 
 )م( رإٌا 

نجم قرٌب من  النجم القطبً ، والمراد :  فرقد 
 عظٌم الشؤن والمنزلة ) ج( فراقد

 حقائق × ل آما أحبلم 

 َسن جمٌلة ) م( حسناء ـ حُ  حسان  الدر ) مفردها لإلإة ( )ج( آللئ اللإلإ 

 رقٌقxصخر )ج( جبلمد  جلمد الثوب ) ج( ُبْرد ، ُبَرد                                              البردة 

 الوصال× القطٌعة  الخصام  المزخرفة المزٌنة                                           الموشاة 

 مكان )ج( مآوِ  مؤوى  ثوبً )ج ( أكسٌة  كسائً   

 أحق  أولى  مكان )ج( معابد معبد 

 ثوب ٌتمزق  كساء ٌبلى  أحق وأولى وأجدر )ج( أحراء  أحرى 

 القدٌم )ج (ُرَدم  الردٌم  ٌبقى وٌدوم × ٌنتهً  ٌنفد 
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 14 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 أضواء على األبٌات

 
 . ٌا أخً : أسلوب نداء ٌدل على المشاركة فً اإلنسانٌة والرغبة فً النصح 
 . أنت لم تصنع الحرٌر : تعبٌر ٌدل على حاجة اإلنسان لآلخرٌن 
 ح المعنى وٌقوٌه .التضاد بٌن ) الموشاة والردٌم ــ تشقى و تسعد ــ فحمة و فرقد ( ٌوض 
 . أنت فً البردة الموشاة مثلً : تعبٌر ٌدل على المساواة 
 ر بمكان الٌكن للخصام قلبك مؤوى : أسلوب نهً للنصح واإلرشاد ، فٌه تصوٌر لقلب المتكب

 مملوء بالحقد .
  . إن قلبً للحب معبد : أسلوب مإكد بـ ) إّن ( فٌه تصوٌر للقلب السلٌم بمكان عامر بالحب 
 أولى بالحب منك و أحرى : تعبٌر ٌإكد أهمٌة حب اإلنسان ألخٌه اإلنسان .  أنا 
  من كساء ٌبلى ومال ٌنفد : تعبٌر ٌوحً بزوال عوامل الغرور وأسباب التكبر وأن الحب هو

 الذي ٌبقى .

 أسئلة مجاب عنها
والتكبر ؛ ألنه إنسان كبقٌة ٌدعوه إلً نبذ الغرور  -جـ س : ماذا ٌطلب الشاعر من اإلنسان المغرور ؟ ولماذا ؟ 

 البشر الٌختلف عنهم فً شًء . 

المغرور الذي أعماه الثراء : أنا لست فحمة سوداء و ال أنت نجما المعا فً ـ ٌقول الشاعر للمتكبر ٔ

 السماء .

 ـ ال فرق بٌن المتكبر وغٌره ؛ فهولم ٌصنع الحرٌر واللإلإ الذي ٌتباهى به .ٕ

 ـ مبلبس المتكبر الجدٌدة ال تغٌر من كونه إنسانا كبقٌة البشر ٌشقى وٌسعد مثلهم .ٖ

 ، له أحبلم ٌسعى لتحقٌقها و آالم ٌقاومها ، وتظله مع البشر سماء واحدة . ـ المتكبر كبقٌة البشرٗ

ـ كما ٌحلم المتكبر باألمانً الجمٌلة ، فإن قلب الشاعر ٌحلم بتلك األمانً الجمٌلة ، فهو لٌس حجرا ٘

 كما ٌظن المتكبر 

 ـ ٌنصح الشاعر المتكبر أال ٌجعل قلبهى مكانا تتجمع فٌه الشرور و األثام .ٙ

 ـ الشاعر أحق و أجدر بحب هذا اإلنسان من حب المال والثراء . 7
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 15 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

جـ ـ ٌنصحه بؤال ٌجعل قلبه مكانا تتجمع فٌه الشرور س : بم ٌنصح الشاعر اإلنسان المغرور فً نهاٌة األبٌات ؟

 واألحقاد ؛ ألن حب اإلنسان ألخٌه أبقى مما ٌملك من مال وثٌاب . 

جـ ـ المبدأ اإلنسانً الذي دعا إلٌه الشاعر هو :  ه الشاعر . وضح ذلك .س : فً األبٌات مبدأ إنسانً دعا إلٌ

المساواة بٌن بنً البشر وعدم التكبر وحب اإلنسان ألخٌه اإلنسان ؛ ألن حب اإلنسان ألخٌه أبقى مما ٌملك من مال 

 وثٌاب . 

مظهره الجمٌل وثٌابه المزٌنة جـ ـ ٌتكبر اإلنسان وٌتباهى بس : ما أسباب تكبر اإلنسان على أخٌه اإلنسان ؟ 

 واللإلإ الذي ٌتزٌن به . 

 ؟ أن لكل منهما أححبلما ٌسعى لتحقٌقها و تظلهم سماء واحدة .س : كٌف تساوى الشاعر و اإلنسان المتكبر 

 . هجـ :الدلٌل أنه لم ٌصنع مبلبسه الحرٌرٌة اللإلإ الذي ٌلبسس : ما الدلٌل على حاجة اإلنسان المتكبر لآلخرٌن ؟ 

 جـ ـ ٌتكبر بماله وٌتفاخر بمبلبسه وٌمؤل قلبه الحقد والخصام . س : ما صفات اإلنسان المغرور ؟ 

جـ ـ ٌحتاج اإلنسان فً حٌاته إلى س : أٌهما ٌحتاج إلٌه اإلنسان أكثر الحب واألخوة أم المال والثراء ؟ والماذا ؟ 

 ألخٌه ٌبقى وٌدوم .  الحب واألخوة ؛ ألن المال ٌنفد وٌنتهً أما حب اإلنسان

جـ ــ تؤثر الشاعر بالقرآن الكرٌم فً قوله تعالى س : فً النص ما ٌدل على تؤثر الشاعر بالقرآن الكرٌم . وضح ذلك 

 ما انا فحمة وال أنت فرقد::: ٌا أخً ال تمل بوجهك عنً ) وال تصعر خدك للناس ( وذلك فً قول الشاعر : 

ٌدعوه إلً نبذ الغرور والتكبر ؛  -جـ  نبٌه لحاجة اإلنسان لآلخرٌن . وضح ذلك .س : فً النص دعوة للتواضع والت

ألنه إنسان كبقٌة البشر الٌختلف عنهم فً شًء بما ٌملك من مال أو ثٌاب وال ٌستطٌع العٌش بدونهم فهو لمٌصنع 

 الحرٌر الذي ٌلبس أو اللهو الذي ٌتقلد . 

جـ ـ إن الغنً فً ثٌابه المزٌنة الملونة ٌشعر بالسعادة  حبلم . وضح ذلك .س : لكل من الغنً والفقٌر قلب نابض باأل

والشقاء كما ٌشعر الفقٌر بهما فً ثوبه القدٌم ، وكذلك الغنً ٌحلم وٌسعى لتحقٌق أحبلمه كما ٌحلم الفقٌر وٌسعى 

 لتحقٌق أحبلمه . 

إلى ودعاه  ارنة بٌن المتواضع والمتكبر بإجراء مق -جـ س : عبلم اعتمد الشاعر فً إقناع المتكبر بالتواضع ؟

 .فلٌس أفضل منهم فهم سواء فً كل شًء  البشر على بنً لتكبر التواضع وعدم ا

ٌدعوه إلً نبذ الغرور والتكبر ؛ ألنه إنسان كبقٌة البشر الٌختلف جـ ـ  إالم ٌدعو الشاعر فً البٌت األول ؟  س :

 عنهم فً شًء .

جـ ـ الِحلُم خلق األنبٌاء ٌجب أن  ـ الُحْلم ( فً جملة توشح الفرق فً المعنى بٌنهما .س : ضع كبل من ) الِحْلم ـ

 نتحلى به .   ــ رأٌت ُحْلًما فؤستٌقظت سعًٌدا . 

ما قٌمة استخدام) ٌبلى ( مع كساء و ) ٌنفد ( مع مال ؟ جـ ـ تعبٌر جمٌل ؛ ألن الكساء ٌبلى وٌتلف بسبب كثرة  س :

 ٌنفد بسبب اإلنفاق .  االستخدام ، والمال

 من واقع االمتحانات  مناقشة ابن عاصم
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 ٠ب أفٝ ال رّــــً ثٛعٙه ػٕٝ     ِب أٔب فؾّـــــــــخ ٚال أٔذ فولل

 أٔذ ٌُ رٖٕغ اٌؾو٠و اٌنٜ رٍـ      ثٌ ٚاٌٍؤٌؤ اٌنٜ رزمــــــــــــٍل

 لأٔذ فٝ اٌجوكح اٌّّٛـبح ِضٍٝ      فٝ وَبئٝ اٌوك٠ُ رْمٝ ٚرَؼ

 أ( رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٝ :              

 رزجغ ( -رٍجٌ  -ِواكف " رزمٍل " : ) رؾبوٝ  -1

 رٙلأ (          -رىوٖ  -ِضبك " رًّ " : ) رؼزلي  -2

 أفٛح ( -ِزأفْٛ  -عّغ " أؿ " : ) أفٛاد  -3

     ة( ٌّبما ٠طٍت اٌْبػو ِٓ اإلَٔبْ اٌّزىجو أْ ٠زقٍٝ ػٓ اٌغوٚه ؟

 عـ( ِبما ٠ؾلس ػٕلِب : ٠زٛاضغ وً إَٔبْ ِغ أف١ٗ اإلَٔبْ ؟        

 ك( ِب اٌغّبي فٝ لٛي اٌْبػو : ) ال رًّ ثٛعٙه ( ؟            

 ٠ب أفٝ ال رّــــً ثٛعٙه ػٕٝ     ِب أٔب فؾّـــــــــخ ٚال أٔذ فولل

 ـــٍلأٔذ ٌُ رٖٕغ اٌؾو٠و اٌنٜ رٍـ      ثٌ ٚاٌٍؤٌؤ اٌنٜ رزمـــــــــ

 رق١و اٌٖٛاة ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٝ :) أ ( 

                                                           ػظ١ُ اٌّىبٔخ ( -ؽم١و اٌْأْ  -اٌّواك ِٓ " فؾّخ " فٝ األث١بد : ) أٍٛك اٌٍْٛ  -1

 أفٛح ( -ِزأفْٛ  -) أفٛاد  عّغ " أؿ " : -3رٍجٌ (             -رٕون  -ِضبك " رزمٍل " : ) رقٍغ  -2

 ة( ٌّٓ ٠ٛعٗ اٌْبػو فطبثٗ فٝ األث١بد ؟ ٌّٚبما ؟    

 عـ( ِب اٌغّبي فٝ لٛي اٌْبػو : ) ِب أٔب فؾّـــــــــخ ٚال أٔذ فولل ( ؟            

 ِؼجل إٔجؼ ٌٍؾت لٍجٝ إْ     ِـــأٜٚ لٍجه ٌٍقٖبَ ٠ىٓ ال

    ٠ٕفـل ِٚبي ٠جٍٝ وَبء ِٓ     ٚأؽوٜ ِٕه ثبٌؾت أٌٚٝ أٔب                                                                     

 : ٠ٍٝ ف١ّب اٌم١ٍٛٓ ث١ٓ ِّب اٌٖؾ١ؾخ اإلعبثخ رق١و( أ

 (   أؽك - أػٍُ - أٚي" : )  أٌٚٝ"  ِواكف -2(                     إٌفبق - اٌٛفبق - اٌقالف" : )  اٌقٖبَ"  ِضبك -1   

             ؟(  ٠ٕفل - ٠جٍٝ: )  اٌْبػو لٛي فٝ اٌغّبي ِب( عـ                ؟ اٌَبثم١ٓ اٌج١ز١ٓ فٝ اٌّغوٚه اإلَٔبْ اٌْبػو ٕٖؼ٠ ثُ( ة

 : .......... / ......... / ......... ٕٛر١خ ِمبطغ إٌٝ(  وَبء)  وٍّخ ؽًٍ( ك
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 لال ٠ىٓ ٌٍقٖبَ لٍجه ِـــأٜٚ     إْ لٍجٝ ٌٍؾت إٔجؼ ِؼج

 أٔب أٌٚٝ ثبٌؾت ِٕه ٚأؽوٜ     ِٓ وَبء ٠جٍٝ ِٚبي ٠ٕفـل

اٌْلح (                     -إٌياع ٚاٌمط١ؼخ  -اٌّمٖٛك ثـ " اٌقٖبَ " : ) اٌوضب  -1أ( رق١و اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ ِّب ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ ف١ّب ٠ٍٝ :   

 افزالف (      -رواكف  -ث١ٓ" أٌٚٝ ٚأؽوٜ " : ) رضبك  -2

 إٌٖؼ ٚاإلهّبك ( -اٌزق٠ٛف  -ٌٍقٖبَ " أٍٍٛة ٔٙٝ غوضٗ : ) اٌزؾن٠و " ال ٠ىٓ  -3

 ة( ِبما ٠طٍت اٌْبػو ِٓ اإلَٔبْ اٌّغوٚه اٌّزىجو فٝ اٌج١ذ األٚي ِٓ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ؟                

 عـ( " إْ لٍجٝ ٌٍؾت إٔجؼ ِؼجل " فٝ ٘نا اٌْطو ِٓ اٌج١ذ رْج١ٗ امووٖ .            
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 جمعها الكلمة مضادها الكلمة معناها كلمةال

 الطرق الطرٌق افترق اجتمع هً األمر المتكرر العادة

 األدوار الدور شرًٌرا / خبًٌثا طًٌبا ٌقدم ٌعرض

 عناوٌن عنوان ٌشتري ٌبٌع انتقاها اختارها

 المواسم الموسم بداٌة نهاٌة طٌب الطباع صالح

 أثمان ثمن الراحة التعب عنده لدٌه

 القرى القرٌة بكٌا ضحكا مات توفً

 أخوة أخ راحة عناء ٌؤخذ كل منهما النصف ٌقتسمان

 أنصبة / أنصباء نصٌب الٌقظة النوم جنً وجمع المحصول حصاد

 أكٌاس/ كٌسة كٌس مدبر مقبل ٌجهز ٌعد

 أجزاء جزء قلٌلة كثٌرة كثٌرا وفٌرا

 بٌوت بٌت ٌعجز ٌستطٌع وقت ظهور الشًء الموسم

 اللقاءات اللقاء ضئٌلة ضخمة حظ نصٌب

 عادات / عاد   عادة أرفض أقبل تعب عناء

 قصص قصة عبس ابتسم ذهب إلً خلد

 األعمام العم كراهٌة محبة ٌكلم ٌحادث

 المحاصٌل المحصول عزبا متزوجا قادم مقبل

 نفوس / أنفس نفس ٌمحق ٌبارك مسئولٌات أعباء

 فتٌات فتاة ٌعوزه ٌكفٌه شؤن أمر

ٍٍ  أهل أبت شاءت خبلل ءأثنا  أهاٍل

 األموال المال سٌهرب سٌواجه أساعد أعٌن

 أنصاف نصف أخذل أعٌن كثٌرة كبٌرة ضخمة
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 فرش فراش ضئٌلة ضخمة نهض قام

 أعباء عبء ٌتخاذالن ٌتعاونان أرادت شاءت

 األقدار القدر ٌقٌن شك الجمٌل الرائع

 أثناء ثنً ٌحصد ٌزرع سببه من أجله

 تكالٌف تكلٌف ٌجهل ٌدري لك الوقتفً ذ حٌنئذٍ 

 وجوه / أوجه وجه المنفر ـ القبٌح الرائع حٌرة دهشة

   الٌقظة النوم نسٌان وغفلة عنه ذهول

   السابق التالً لم ٌعرف لم ٌدر

  -أسئلة مجاب عنها :

بعنوان " فً ــ " مروان " هو الذي عرض قصته ، وكانت َمْن مِن األصحاب عرض القصة ؟ وما عنوانها ؟ ٔس

 منتصف الطرٌق " .

ــ كان العم " سعادة " رجبلً طًٌبا ، لدٌه قطعة أرض بما كان ٌتصف العم " سعادة " ؟ وماذا كان ٌملك ؟  ٕس

 صغٌرة  

ــ كان العم " سعادة " ٌقوم بزراعة هذه األرض هو وولداه ) أمٌر و من كان ٌقوم بزراعة هذه األرض ؟  ٖس

 حبٌب ( .

ــ تعاون أمٌر وحبٌب فً زراعة األرض ، و حصادها ، ل أمٌر وحبٌب بقطعة األرض بعد وفاة أبٌهما ؟ماذا فع ٗس

 ثم بٌع المحصول وتقاسم ثمنه  .

 ــ كان " أمٌر " متزوًجا وله ثبلثة أطفاٍل .  ماذا تعرف عن " أمٌر " ؟  ٘س

 فتاة طٌبة ، من أهل القرٌة .ــ كان " حبٌب " ٌعد نفسه للزواج من ؟ ماذا تعرف عن " حبٌب "  ٙس

 ــ ذهب كل منهما إلً منزله ؛ لٌسترٌح من عناء الٌوم . .إلً أٌن ذهب األخوان بعد اقتسام المال ؟ ولماذا ؟  7س

ــ جلس " أمٌر " ٌحادث نفسه : إن أخً " حبٌب " مقبل علً الزواج كٌف فكر " أمٌر " فً مساعدة أخٌه  ؟  8س

عباء كثٌرة ، ولن ٌكفٌه نصف المحصول .. لذا من واجبً أن أساعده ، حتى ٌستطٌع أن .. وال شك أنه سٌواجه أ

 ٌتزوج ، ثم قام من فراشه ، وحمل كًٌسا وضع فٌه جزًءا كبٌراً من نصٌبه ، وتوجه إلً بٌت أخٌه .

تكالٌف ــ قال " حبٌب " لنفسه : علً الرغم من أنً مقبل علً كٌف فكر " حبٌب " فً مساعدة أخٌه  ؟  9س

زواجً ، إال أن أخً " أمٌر " علٌه أعباء ضخمة .. كٌف أقبل أن أقتسم معه المحصول مناصفًة ..البد أن أعٌن 

 أخً فً تربٌة أطفاله ، ثم قام من فراشه ، وحمل كًٌسا وضع فٌه جزًءا كبٌراً من نصٌبه ، وتوجه إلً بٌت أخٌه .

 ٌن فً منتصف الطرٌق . .ــ كان لقاء األخوأٌن كان لقاء األخوٌن ؟  ٓٔس

ــ نظر كل منهما إلً اآلخر فً دهشة ماذا فعل األخوان عندما أخبر كل منهما اآلخر بما جاء من أجله ؟  ٔٔس

 وذهول .. لم ٌدر أحدهما ماذا ٌقول لآلخر ثم ابتسم كل منهما فً وجه أخٌه ..ثم ضحكا مًعا وتعانقا فً محبة  .

ــ قال األخوان : ) لقد فكرنا فً أمٍر واحٍد .. لقد أردت أن أساعدك .. أنت القصة ؟ ماذا قال األخوان فً نهاٌة ٕٔس

 أخً حًقا !! (

ــ ٌدل تصرف األخوٌن علً حب كل منهما ألخٌه ، ألنه قدم مصلحة أخٌه علً عبلم ٌدل تصرف األخوٌن ؟ ٖٔس

 مصلحته الشخصٌة .

ذلك؟ ــ الدلٌل تعاونهما فً زراعة األرض و حب كل منهما : أحسن العم سعادةتربٌة ولدٌه . ما الدلٌل على ٗٔس

 ألخٌه و تقدٌم مصلحة أخٌه على مصلحته الشخصٌة . 

 -مناقشة ابن عاصم :
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 جمعها  الكلمة مضادها الكلمة معناها  الكلمة

 الصفوف الصف  جدها لهوها ءوصفا ءنقا ةبراء

 األجراس جرسال ٌخفً ٌعلن لعبها لهوها

 أفنٌة فناء الحزن المرح ساحة فناء

 األطعمة الطعام انتهً بدأ السرور المرح

 آراء رأي الجد اللعب تشاركنا تقاسمنا

 موانع مانع منقطًعا دائًما عندي لدي

 كعك كعكة أعجز أستطٌع لذٌذة شهٌة

 مواقف موقف منفرة شهٌة صمت أطرق

 أجزاء جزًءا وضع حمل تترك تفارق

 العٌوب العٌب أتً انصرف تخاصمه تقاطعه

 أشٌاء شًء مصٌب مخطئ أرٌد وأطمع أرغب فً

 مخطئون مخطئ تجامع تفارق الرأيٌطلب  ٌستشٌر

 عهود عهد أرخص أغلً  تتصل به عبر الهاتف تهاتف

 أسر أسرة عطاء حرمان ـ وعدا مٌثاًقا  عهًدا

 أخٌلة خٌال عادي / مالوف عجٌب الٌهود هادوا

 أخوات أخت تنسٌه تذكره الذٌن ال ٌإمنون باهلل ابئونالص

 بسطاء بسٌط معقد بسٌط منعك حرمانك 

ا سعًٌدا بغتة فجؤة  ًٌ  سعداء سعٌد شق

 منازل منزل أرغب عن أرغب فً عبلقة المحبة والمودة الصداقة

 حقائب حقٌبة جهلهاأ أعرفها أثمن أغلى

 لحظات لحظة وصل قطع وثب قفز
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 -عنها :أسئلة مجاب 
ـ أحمد وٌوسف صدٌقان منذ الصغر ربطتهما الطفولة معاً ببراءتها ولهوها ، ماذا تعرف عن أحمد وٌوسف ؟   ٔس

 والصدٌقان ٌتعلمان فً مدرسة واحدة .. هما اآلن فً الصف السادس االبتدائً   .

 ـ اعتاد الصدٌقان تقاسم الطعام   .   ماذا اعتاد الصدٌقان  ؟ ٕس

ــ فوجئ أحمد بٌوسف ٌقول له : " ال مانع لدي .. أحمد عندما عرض علً ٌوسف مقاسمة الطعام ؟  بم فوجئ  ٖس

 ولكننً لن أستطٌع أن أتقاسم معك كعكة السكر ، التً أعدتها أمً ، فهً شهٌة وأرغب فً تناولها بمفردي " .

ال أستحق جزًءا من الكعكة " ثم  ــ قال أحمد : " وهل تري أننًظهرت الدهشة علً وجه أحمد . فماذا قال ؟ ٗس

 أضاف علً أٌة حاٍل شكًرا لك ٌا ٌوسف "  .

 ــ حمل أحمد غدائه وانصرف ، وجلس بعٌدا  . ماذا فعل أحمد بعد حدٌثه لٌوسف  ؟   ٘س

ــ كان ٌوسف ٌفكر ، قائبل لنفسه " ما العٌب فٌما فعلت ؟ ! أنا أحب الكعك أكثر من ؟  فٌما كان ٌفكر ٌوسف  ٙس

 ي شًء ، ولم أرفض أن نتشارك فً بقٌة الطعام !! "  .أ

 ــ بعد انتهاء الٌوم الدراسً عاد الجمٌع إلً منازلهم . .ماذا فعل الصدٌقان بعد انتهاء الٌوم الدراسً ؟  7س

ــ توصل ٌوسف إلً إجابة سإاله " هل أنا مخطئ "... كٌف توصل كل من الصدٌقٌن إلً إجابة لهذا السإال  ؟  8س

 استشارة أخته ، وأحمد باستشارة أمه . ب

قالت " ٌسرا " : ٌا أخً الصداقة أغلً من كل شًٍء ، كٌف تفضل ماذا قالت " ٌسرا " ألخٌها ٌوسف   ؟ ــ  9س

 كعكة ــ السكر علً صدٌقك ؟ علٌك أن تتصل به تلٌفونٌاً وتعتذر له عما حدث .

حدث ذلك ٌا بنً : تترك صدٌقك مقابل حرمانك من كعكة سكر ؟ ــ قالت األم : كٌف ماذا قالت األم ألحمد ؟ـ ٓٔس

هذا أمر عجٌب ال ٌحدث بٌن صدٌقٌن ، علٌك أن تهاتف صدٌقك ٌوسف ، وتتحدث معه وال تقاطعه وال تذكره بما 

 حدث .

بصدٌقه  ــ قفز أحمد سعًٌدا كً ٌتصل تلٌفونٌاماذا فعل أحمد بمجرد أن انتهت األم من قولها  ؟ وماذا حدث ؟ـ ٔٔس

 ٌوسف ، لكن التلٌفون كان مشغوالً . 

 ــ ألن ٌوسف كان ٌحاول أن ٌكلم صدٌقه أحمد فً نفس الوقت .لماذا كان التلٌفون مشغوالً  ؟   ٕٔس

ــ قال ٌوسف لقد أخطؤت ، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها ، أنت ماذا قال ٌوسف لصدٌقه أحمد فً التلٌفون ؟ ٖٔس

 قتك هً األحلى واألغلى  .صدٌقً دائما ، صدا

لٌتؤكد للمرة األلف من أن هناك كعكتٌن لماذا كان ٌوسف ٌتحسس حقٌبته وهو فً انتظار سٌارة المدرسة ؟ــ  ٗٔس

 من السكر ، واحدة له واألخرى لصدٌقه أحمد .

أحمد تساوي ــ العهد هو أال ٌحدث ذلك الموقف مرة أخري فصداقة ما العهد الذي قطعه ٌوسف علً نفسه ؟ ٘ٔس

 ألف كعكة سكر .

 -مناقشة ابن عاصم :
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النوع:...................

............. 

المرادف:............

............. 

المضاد:..............

......... 

 الجملة: .....................................................................

 تقاطعه
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 ".  حقٌبته ٌتحسس وهو ، المدرسة سٌارة انتظار فى منزله أمام ٌوسف وقف ، الصباح وفى" 

 (                     حقٌبة)  وجمع ،(  أمام)  ومضاد ،(  ٌتحسس: )  مرادف هات( أ
              ؟ حقٌبته ٌتحسس ٌوسف كان لماذا( ب
 : الخاطئة أمام) × (  عبلمة و الصحٌحة العبارات أمام) √ (  عبلمة ضع( جـ
 . )     (               مختلفتٌن مدرستٌن فى ٌتعلمان وٌوسف أحمد -ٔ 
 . )     ( الطعام تقاسم وٌوسف أحمد اعتاد -ٕ 
 . )     ( األقوٌاء صفات من صفة الخطؤ عن االعتذار -ٖ 

 مانع ال: "  ٌوسف قال.  وفجؤة"   ؟ طعام من لدٌنا ما تقاسمنا لو رأٌك ما: "  دائما تعودا كما لٌوسف دأحم قال) 
 . " ( السكر كعكة معك أتقاسم أن أستطٌع لن ولكنى لدى

 : الخاطئة أمام) × (  عبلمة و الصحٌحة العبارات أمام) √ (  عبلمة ضع( أ
 )     (   كعك" :  كعكة"  جمع -ٖ)     (  أقدر" :  أستطٌع"  مضاد -ٕ  )     ( تشاركنا" :  تقاسمنا"  معنى -ٔ
 ؟ السكر لكعكة تقاسمه ٌوسف رفض من دهشته عن أحمد عبر كٌف -ٔ( ب

 ؟(  ؟ مخطئ أنا هل)  سإاله عن إجابة ٌوسف ألخٌها ٌسرا قالت ماذا -ٕ     
 ؟ علٌه أحمد أم أشارت بم -ٖ     
 ؟ رأٌك فى الصداقة تعنى ماذا( جـ
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 الجمع الكلمة مضادها الكلمة مرادفها الكلمة

 الحٌوات الحٌاة الموت الحٌاة الحدائق الروض

 العصافٌر العصفور العكر النمٌر الذي أصابه المطر المطٌر

 المٌاه / األمواه الماء نجهل نعرف الطٌب النمٌر

 األنمار النمٌر اآلخرة الدنٌا غٌر سوي

 الدنا الدنٌا حزن مرح و النشاطشدة الفرح أ مرح

 أغانٍ  أغنٌة الحزن السرور الفرح السرور

 الكبار الكبٌر مرارة حبلوة المراد : بٌوت صغٌرة أكواخ

 الروض روضةال هدم بناء نجزع ونحزن نضج

 جداول جدول نصبر نضج نغضب نثور

 أكواخ كوخ نهدأ نثور نكرر نعٌد

 أعشاش عش الحزن الحبور هدوء وسكون وداعة

الجدول : مجري صغٌر ٌشق فً  جداول

 األرض

صخب ـ  وداعة

 ضوضاء

 السواقً الساقٌة

 األخرة الخرٌر نجمع ننثر تتغنً بصوت الماء تلغو بالخرٌر

   الضٌق الرحب نغنً نشدو

   مر حلو الفرح الحبور

   التواضع الغرور نوزع علٌه ننثر للفضاء

   تصمت تلغو الواسع الرحب

   التواضع الغرور قلبٌنا فإادٌنا

   ننوح ـ نبكً نشدو المراد : الثقة بالنفس حلو الغرور

 أضٛاء ػٍٝ األث١بد :

 ـ  ٌتحدث الشاعر عن أٌام الطفولة وذكرٌاتها حٌث كانت الحٌاة هادئة و مشاهدة الرٌف خبلبة  . ٔ

 ـ والعصافٌر تستمتع بهدوء الحٌاة بٌن جداول الماء الصافٌة . ٕ

 ام الطفولة أٌام ٌملإها الفرح والسرور .ـ أٌٖ

 ـ فقد كان الشبلعر وصاحبه ٌمرحان و ٌبنٌان البٌوت الصغٌرة .ٗ

 ـ تهدم الرٌاح البٌوت الصغٌرة ألنها ضعٌفة ، ولكن الشاعر وصاحبه ال ٌنزعجان و ال ٌغضبان .٘

 دثة صوتا كؤنه الغناء .ـ ٌستمع الشاعر وصاحبه بجمال الرٌف و والمٌاه المتدفقة من السواقً محٙ

 ـ ٌشارك الشاعر وصاحبه الغناء الجمٌل الذي ٌعشق الحٌاة والطبٌعة والجمال .7

 ـ ٌحلم الشاعر وصاحبه بالحٌاة الجمٌلة العغذبة و تفٌض أحبلمهما من قلبٌهما على الكون فتزٌده بهجة و متعة .  8
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Ω أو١ل ثواءح اٌطفٌٛخ ِٚوؽٙب .أٍٍٛة ٔفٟ غوضٗ ر -: ٌُ ٔؼوف .. ٍٛٞ ِوػ اٌَوٚه 

Ω ٖٛه اٌو٠بػ ثئَٔبْ ٠ٙلَ  .٠ث١ٓ ) ٔجٕٟ ( ٚ) رٙلَ ( رضبك ٠جوى اٌّؼٕٟ ٠ٚٛضؾٗ ، ؽ١ش  -: ٔجٕٟ فزٙلِٙب اٌو٠بػ 

Ω ًػٍٟ اٌفوػ ٚاٌَؼبكح . ٠ٚليرؼج١و ع١ًّ ٠ٖٛه األطفبي ثبٌجالثً اٌّغوكح -: ْٔلٚ ٚٔولٔ وبٌجالث 

Ω ثئَٔبْ ٠ّوػ .: ر٠ٖٛو ٌٍَوٚه  ٍٜٛ ِوػ اٌَوٚه 

Ω َر٠ٖٛو ع١ًّ ٌألؽالَ ثبٌٛهك ٠ٕضوٖ اٌْبػو ٕٚبؽجٗ . -: ٕٔضو األؽال 

Ω ثْواٍة ؽٍٛ اٌّناق . ضمخ ثبٌٕفٌ ر٠ٖٛو ٌٍ -:ؽٍٛ اٌغوٚه 

 أسئلة مجاب عنها

وصف الشاعر أٌام الطفولة بؤنها أٌام هادئة ، مشاهد الرٌف فٌها خبلبة ، أٌام بم وصف الشاعر أٌام الطفولة ؟ -ٔ

 ملإها الفرح والسرور .ٌ

بناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش  -ٕمرح السرور .  -ٔلم ٌعرف الشاعر وهو صغٌر سوي أمرٌن . ما هما ؟ -ٕ

 الطٌور .

 . كان الطفبلن ٌمرحان وٌبنٌان البٌوت الصغٌرة  ؟ماذا كان ٌفعل الطفبلن تحت أعشاش الطٌور  -ٖ

 . كانت الرٌاح تهدمها ، ألنها ضعٌفة؟  ولماذا  ؟ ماذا تفعل الرٌاح بالمنازل -ٗ

  كان الطفبلن ٌستقببلن ذلك بعدم االنزعاج والغضب .  ؟ كٌف ٌستقبل الطفبلن ذلك -٘

 .ٌمنح الطفبلن للنهر الكبٌر ما فً قلبٌهما من أحبلم وثقة بالنفس   ؟ ماذا ٌمنح الطفبلن للنهر الكبٌر -ٙ

 . وصف الشاعر السواقً فً ضخها للمٌاه بؤنها تغنً  ؟ بما وصف الشاعر السواقً فً النص -7

 ٌتحدث الشاعر فً هذه القصٌدة عن ذكرٌات طفولته .عن أي شًء  ٌتحدث الشاعر فً هذه القصٌدة ؟   -8

نتعلم من هذا البٌت قٌمة جمٌلة وهً الصبر عند حدوث مصٌبة " فبل نضج وال نثور " ماذا نتعلم من هذا البٌت ؟ -9

 .وعدم الجزع 

) لم  ) لم نعرف من الدنٌا سوي السعادة ( أم ) لم نعرف من الدنٌا سوي مرح السرور ( أٌهما أجمل ولماذا ؟ -ٓٔ

 نعرف من الدنٌا سوي مرح السرور ( هذا التعبٌر أجمل ؛ ألنه صور السرور إنساناً ٌمرح . 

 لطفولة وجمالها .أفاد تمتع الشاعر وسعادته بذكرٌات ا ـ ماذا أفاد تكرار كلمة أٌام ؟ٔٔ

 ؟ ٌرمز إلى رقة األطفال و نشاطهم . ـ إالم ٌرمز العصفور فً البٌت الثانً ٕٔ

 هناء هً التً ألقت هذه القصٌدة .من التً ألقت هذه القصٌدة ؟  -ٖٔ

ب م فً قرٌة الشابٌة جنو 9ٓٙٔشاعر تونسً ولد عام اكتب تعرٌفاً موجزاً بالشاعر "أبو القاسم الشابً "  ؟ -ٗٔ

م ، له دٌوان شعر  9ٖٗٔتونس ، وتعلم فً المعهد الزٌتونً ، وتخرج فً مدرسة الحقوق التونسٌة وتوفً عام 

 اهتم فٌه بقضاٌا الثورة وحرٌة الشعوب .

 -مناقشة ابن عاصم :
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ِٗ اٌّط١وْ  ََ وـبٔـْذ ٌٍـؾـــ١بِح       َؽالٚحُ اٌوٚ  أ٠ـب

١ّوْ    ٚٚكاػخُ اٌؼٖفٛه ث١ـٓ     علاٚي اٌّبِء  إٌَـّ

 أ( اٍزقوط ِٓ اٌج١ز١ٓ : وٍّخ ثّؼٕٝ " اٌؾلائك" ِٚضبك " اٌّٛد " ٚعّغ " علٚي "     

 ة( ِب موو٠بد اٌْبػو ػٓ أ٠بَ طفٌٛزٗ فٝ اٌج١ز١ٓ اٌَبثم١ٓ ؟                        

ِٗ اٌّط١ْو "  ؟  عـ(  ِب اٌغّبي فٝ "  َؽالٚحُ اٌوٚ

 ي ػٍٝ : ِب أعًّ اٌغٕبء ػٍٝ ٕٛد اٌَٛالٝ .ك( اوزت اٌج١ذ اٌلا

 اٌّط١و اٌوٚٗ ؽالٚح    ٌٍؾ١ـــبح وبٔذ أ٠بَ

 ا١ٌّٕو اٌّبء علاٚي ١٠ٓ    اٌؼٖفٛه ٚٚكاػخ

 "                  اٌؼٖفٛه"  وٍّخ ٚعّغ"  أ٠بَ"  وٍّخ ِفوك ٘بد)  أ

 ؟ اٌطفٌٛخ أ٠بَ اإلَٔبْ ٠ؾت ٌّبما)  ة

 ؟"  اٌّط١و اٌوٚٗ ؽالٚح: "  اٌْبػو لٛي فٝ اٌغّبي ِب)  عـ

 ٍٚٔؼت ٍٔٙٛ اٌطفٌٛخ أ٠بَ فٝ -2                   اٌَٛالٝ أغ١ٕخ ٔؼ١ل -1:           ٠أرٝ ف١ّب اٌق١بي ِٓ اٌؾم١مخ ١ِي)  ك



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 
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  ْٔلٚ ٚٔولٔ وبٌجال      ثً ٌٍؾ١بح ٌٍٚؾجـــــــــٛه

  ٚٔظً ٕٔضو ٌٍفضــــــب      ء اٌوؽت ٚإٌٙو اٌىج١ــو 

 ِب فٝ فؤاك٠ٕب ِـــــٓ       األؽالَ أٚ ؽٍٛ اٌغوٚه  

 أفوٜ أ( ٘بد ِفوك ) اٌجالثً ( فٝ ؽٍّخ ِٚواكف ) ْٔلٚ ( فٝ عٍّخ

 ثأٍٍٛثه ة( اّوػ األث١بد

 األوٛاؿ اٌضؼ١فخ . اوزت ِب ٠لي ػٍٝ مٌه عـ( وبْ اٌْبػو ٕٚل٠مٗ ال ٠ٕيػغبْ ؽ١ٓ رأرٝ اٌو٠بػ ٚرٙلَ

 و ٌٍفضبء"ٕٔض " ك( ث١ٓ ِظب٘و اٌغّبي فٝ

 المـطـٌرْ  الـروض حـبلوة     للحـٌــــاة كــانـت أٌـــام
 النمٌرْ  المـاء جـداول بٌن     الـعــصفـور ووداعـــــة

 ( . لقاء - حب - هدوء( :  )  وداعة)  معنً(  أ:      ٌلً فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر( ٔ) 
 ( .             رٌاض - روضة - رٌاضة( : )  الروض)  مفرد( ب    
                                   ؟ الطفولة حٌاة الشاعر وصف بم( ٕ) 
 ؟"  المطٌر الروض حبلوة"  فً الجمال مظهر ما( ٖ)
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 . السابقٌن للبٌتٌن تالٌة أبٌات ثبلث اكتب( ٗ) 

 

 

 
 الجمع الكلمة مضادها الكلمة مرادفها الكلمة

 الصلوات الصبلة المنكر المعروف أوقاتها كاملة األركان  أدها فً أقم الصبلة

 منكرات / مناكر المنكر اجزع اصبر الطاعة هلل وكل خٌر حض علٌه الدٌن المعروف

 األمور األمر ٌكره ٌحب هلل كل ما فٌه معصٌة المنكر

 خدود خد مر انه تجلد واحتمل الشدائد اصبر

ات اسم إشارة للبعٌد ، والمراد الطاع ذلك

 المذكورة قبله

 أصوات صوت ارفع اغضض

 الحمٌر الحمار أجمل أنكر من األمور الواجب الثبات علٌها من عزم األمور

 األراضً ـ األرضون األرض انه أمر تمٌل وجهك كبرا تصعر خدك

 األمور األمر متواضعا مرحا  مختاالً ، متكبراً  مرًحا

 الحمٌر الحمار متواضع مختال متكبر ٌختال فً مشٌته مختال

   مخزي فخورالمتباهً علً الناس بماله أو جاهه  فخور
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 أو منصبه

     اعتدل فً سٌرك اقصد فً مشٌك

اغضض من 

 صوتك

     اخفض صوتك

     أقبحها أنكر األصوات

 

 -أضواء على اآلٌات :
 المحافظة على الصبلة فً أوقاتها بإخبلص وخشوع .  -ٔ
 بالمعروف والنهً عن المنكر .  إصبلح المجتمع باألمر  -ٕ
 الصبر على أذى اآلخرٌن وجهل الجاهلٌن . -ٖ
 التواضع وعدم التكبر على الناس .    -ٗ
 االعتدال فً المشً والمشً بتواضع . -٘
 التؤدب فً الحدٌث وعدم رفع الصوت . – ٙ

 

 الحرص على منفعته .على  وٌدل  نداء فٌه محبة لبلبن -) ٌا بنً ( : 
 أسلوب أمر غرضه الحث علً أداء الصبلة كاملة فً أوقاتها . -الصبلة ( :) أقم 

بٌنهما مقابلة توضح المعنى بالتضاد وتوضح أهمٌة الدعوة للخٌر والنهً عن  -) أمر بالمعروف وانه عن المنكر ( :
 الشر فً إصبلح المجتمع .

 ٓالصبر  أهمٌةأسلوب مإكد بـ" إن " ٌبٌن  -: إن ذلك من عزم األمور
 ٓنهً لتحرٌم الكبر والتحذٌر من عاقبته  لوبكل منهما أس -ال تصعر خدك ... وال تمش :

 ٓأأسلوب مإكد بـ " إن " وهو تعلٌل للنهً قبله  -:إن هللا ال ٌحب كل مختال فخور 
 ٓ ، ٌفٌد التؤدب فً الحدٌث  أمرللنصح واإلرشاد -: واغضض من صوتك 

 -أسئلة جاب عنها :
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) أقم الصبلة ( أجمل ألنها تعنً أقامت الصبلة كاملة  -جلماذا ) أقم الصبلة ( أو ) أد الصبلة ( ؟أٌهما أجمل و: ٔس

 فً أوقاتها ، فهً أعم وأشمل من ) أد الصبلة ( . 

وة إلى المعروف والنهى عن ضرورة الدع -ٔ   رأى سٌدنا لقمان؟ فًتضمن لئلنسان النجاح  التً: ما األمور ٕس

 الصلة بٌن العبد وربه. فهًالتمسك الصبلة  -ٖ.اد عن األعمال السٌئة ودعوة الغٌر لبلبتعاد عنها االبتع -ٕ .المنكر

 تمنح اإلنسان الشخصٌة القوٌة كما فهمت من الوصاٌا؟ التًر و: ما األمٖس

 مواجهة المواقف الصعبة .    -ٕالصبر وتحمل الشدائد .  -ٔ     

عدم التكبر على  -ٕبالتواضع مع الناس .    -ٔ   رأى سٌدنا لقمان ؟ فً: كٌف ٌملك اإلنسان محبة الناس ٗس

 بالقول أو الفعل . التعالًالناس أو 

 ال ٌحب هللا كل إنسان فخور متعال معجب بنفسه .اإلنسان ؟      فًال ٌحبه هللا  الذي: ما األمر ٘س

الحٌاة بؤخبلق حسنة، وٌكون  فًٌسٌر  أن ٌجعل ابنه هدفه: ما هدف سٌدنا لقمان من تلك الوصاٌا البنه؟  ٙس

 كل تصرفاته فٌحبه الناس وٌمتلك أفئدتهم ، وتسود العبلقات الطٌبة بٌن الناس . فًمراقباً هلل 

 : كٌف تكون الوصاٌا وسٌلة المتبلك قلوب الناس ؟7س

 أعماله وأقواله .   فًإذا طبق اإلنسان الوصاٌا وراقب هللا  -ٔ

 ألخبلق الطٌبة كالتواضع وحب الناس .إذا التزم اإلنسان با -ٕ

 مراعاة اإلحسان إلى اآلخرٌن . -ٗ إذا راع آداب الحدٌث واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر. -ٖ

 ترشدنا إلٌه اآلٌات ؟ الذي: ما 8س

 هللا قادر على كل شئ فاحذر من معصٌته.  -ٕ حرص اآلباء على سعادة األبناء . -ٔ

 ضرورة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر.  -ٗ ة لوقتها .الحرص على أداء الصبل -ٖ

 على الناس . والتعالًالتحذٌر من التكبر   -ٙ الصبر على األذى من عزم األمور . -٘

 كل األمور . فًضرورة االعتدال  -7

 . نال اإلنسان رضا هللا و استقامت حٌاته و فاز وسعد فً اآلخرة: ما أثر العمل بنصائح لقمان ؟  9س

 : كٌف ٌنال اإلنسان محبة الناس ؟ بالتواضع وعدم التكبر بالقول أو الفعل . ٓٔس

َك لِلنَّاسِ  : ) ٔٔش ْر َخدَّ لسلوك العظٌم هو ال( فً هذه اآلٌة سلوك عظٌم به تستقٌم الحٌاة . وضح ذلك .  َوال ُتَصعِّ

 الناس ، أما المتكبر ال ٌحبه هللا وٌنبذه الناس .  التواضع ، فعندما ٌتواضع اإلنسان ٌحبه هللا ، ومن أحبه هللا أحبه

 ٌعمل نجارا حبشًلقمان هو عبد صالح  -ٕ أربع وثبلثون آٌة. ٖٗ سورة لقمان مكٌة وعدد آٌاتها -ٔهل تعلم

 -مناقشة ابن عاصم :
اِس َوال َتْمِش ِفي األَْرِض َمَرًحا إِنَّ  تعالى هللا قال َك لِلنَّ ْر َخدَّ َ ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )"  َوال ُتَصعِّ  (81هللاَّ

 أ( تخير اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس فيما يأتى :            
 ترفض (   -ُتعرض   -) تفرض    :تصعر " ( معنى "8)

 متذلل (         -متواضع  -( مضاد " مختال " :  ) متكبر 2)    
 اعتدل (  -انتبه   -) اتجه   :(  المراد بـ " اقصد في مشيك "3)

 اذكر اآلداب التي وردت باآلية .                                     ب(
َك لِلنَّاِس " ؟ -تعالى  -جـ( ما الجمال في قوله  ْر َخدَّ  "  َوال ُتَصعِّ

الَة " إلى قوله تعالى " إِنَّ َذلِ  -تعالى  -د( اكتب من قوله   َك ِمْن َعْزِم األُُموِر ""  َيا ُبَنيَّ أَِقِم الصَّ
 ."  األمور عزم من ذلك إن أصابك ما على واصبر المنكر عن وانه بالمعروف وأمر الصالة أقم بنى يا: "  تعالى قال

 :     الصحيحة اإلجابة تخير( أ
 (قائما صل - أدائها على واظب - للصالة أذن" :  )  الصالة أقم"  تفسير -8
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 ( العلم - المشهور - خير كل :  ) بالمعروف المقصود -2
 ( األحزاب - لقمان - البقرة: )  سورة من السابقة اآليات -3
   أثرها وبين وضحها.  وصايا السابقة اآلية تضمنت( ب
 عند الصوت وخفض المشى فى وباالعتدال اآلخرين على والتكبر بالوجه اإلعراض بعدم ابنه الحكيم لقمان نصح( جـ

 . المعنى هذا على تدل التى القرآنية اآليات اكتب.  الحديث

 

 

 

 
 " . مرحا األرض فى تمش وال للناس خدك تصعر وال" 

 :  ٌؤتى فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر ( أ
 ( تفرض - بوجهك تعرض - ترفض" : )  خدك تصعر"  معنى -ٔ

 ( استفهام - أمر - نهى: )  أسلوب"  خدك صعرت وال"  -ٖ(  متواضعا - صامتا - حزٌنا" : )  مرحا"  مضاد -ٕ      
  ؟ ولماذا ؟ السابقة اآلٌة فى ابنه لقمان نصح بم( ب
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 هذا على ٌدل ما النص من حفظت مما اكتب -.  الشدائد على والصبر أوقاتها فى الصبلة بؤداء ابنه لقمان أمر( جـ
 . المعنى

 . " فخور مختال كل ٌحب ال هللا إن.  مرحا األرض فى تمش وال للناس خدك تصعر وال" 

 :   القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر( أ
 ( ترفض - تعرض - تفرض" : )  تصعر"  معنى -ٔ   
 ( تواضعا - تباعدا - تعارضا" : )  مرحا"  مضاد -ٖ   
 . ذلك وضح.  الحٌاة تستقٌم به عظٌم سلوك اآلٌة هذه فى( ب
 ؟(  خدك تصعر وال: )  قوله فى الجمال ما( جـ
 . ذلك على الدالة االٌة اكتب.  صوته وخفض مشٌه فى باالعتدال ابنه السبلم علٌه لقمان أوصى( د

 . " األمور عزم من ذلك إن أصابك ما على واصبر المنكر عن وانه بالمعروف وأمر ، الصبلة أقم بنى ٌا: "  تعالى قال

 : القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة اختر( أ
 ( متشابهتان - متضادتان - مترادفتان.......................  )  كلمتان(  المنكر - المعروف)  -ٔ
 ( اإلٌمان ضعف - اإلرادة ضعف - اإلٌمان قوة....................... )  على دلٌل المصائب على الصبر -ٕ
 ؟ السابقة الكرٌمة اآلٌة فى البنه لقمان وجهها التى النصائح ما( ب
 ؟ ولماذا ؟ المعنى فى أجمل التعبٌرٌن أى(  الصبلة أد - الصبلة أقم( ) جـ
  المعنى هذا على ٌدل ما النص من حفظت مما اكتب(  هللا ٌحبه حتى التكبر وعدم التواضع البنه لقمان وصاٌا من( ) د

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

النوع:...................

............. 

ادف:............المر

............. 

المضاد:..............

......... 

 الجملة: .....................................................................

 تقاطعه
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 معناها الكلمة  هامعنا الكلمة  معناها  الكلمة

 عدم اهتمام فتوراً  هرب فر مكان جلوسه مجلسه

 الحدٌث غٌر المفٌد اللغو ٌسكت ٌصمت تجمع التف

 كثرة الحدٌث دون داعٍ  الثرثرة تعلمٌن تدرٌن بدأهم بادرهم

 حسن االستماع اإلصغاء ٌضاٌقه ٌسٌئه نتبادل الكبلم نتحاور

جمع أدب وهو  آداب

تروٌض النفس 

 بالتعلٌم

 حٌن آن المبلئم المناسب

 متهلل ضاحك بشوش قلٌبلً  قلما أعلً أرفع

 هو ولد الولد الحفٌد األحق واألولً األجدر دعت حثت

 جمعها  الكلمة  جمعها  الكلمة  جمعها  الكلمة

 األفاضل األفضل األناسً اإلنسان الجدود / األجداد الجد

 أراء رأي رسل رسول مجالس مجلس

 علوم علم الفوائد ائدةالف عقود عقد

 وجوه / أوجه وجه محاسن حسن أخطاء خطؤ

 الغوالً / الغالٌات الغالٌة أكابر أكبر األلفاظ اللفظ

 نصائح نصٌحة أسنان سن نفوس / أنفس نفس

 محادثات محادثة أعالٍ  أعلً مواضع موضع

 أحٌاناً  حٌن آحاد أحد األحادٌث الحدٌث

 مضادها الكلمة  مضادها الكلمة  مضادها الكلمة

 جهبلً  علماً  اإلجابة السإال تفرق التف

 مواصلة مقاطعة أصاب أخطؤ أبطؤ بادر

 عبوس بشوش المستمعٌن المتحدثٌن الصمت الحدٌث

 عابس مبتسم تجهلٌن تدرٌن ثبطت حثت

 ٌنفعهم ٌإذٌهم دائًما أحٌاناً  أسوأ أحسن

 الرخٌصة الغالٌة الضرر الفائدة ٌكفر ٌإمن

   سوء حسن راً ش خٌراً 
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 -أسئلة مجاب عنها :
 التف األوالد حوله كعقد الٌاسمٌن . ؟ كٌف التف األحفاد حول الجد ٌوسف ٔس
 . تحـــــــــاوروا عن آداب الحدٌث ، آداب االستماع  ؟ فٌم تحاور الجد مع أحفاده هذه اللٌلة ٕس

 ماذا تعرف عن آداب الحدٌث و آداب االستماع ؟ ٖس

 هما من أرفع اآلداب االجتماعٌة التً حثت علٌها األدٌان السماوٌة.  -آداب االستماع :آداب الحدٌث و 
 . واإلنسان إذا أحسن كبلمه أحبه الناس وإذا أساء فً كبلمه فر منه الناس

قال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم  اذكر حدًٌثا شرًٌفا ٌدعونا إلً أدب من آداب الحدٌث ؟ موضًحا ذلك األدب . ٗس
 . حفظ اللسان :    " من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خًٌرا أو لٌصمت " . وٌدعو الحدٌث إلً 

 السإال هو : ماذا تفعل إذا أخطؤ أحد المتحدثٌن فً حدٌثه ؟ما السإال الذي طرحه الجد علً أحفاده ؟ ٘س
عن السإال وقالت : أقول له " أخطؤت " و  أجابت منـــــــــً  من أجاب عن سإال الجد ؟ اذكر تلك اإلجابة ؟ س : 

 أذكر الصواب .

ال لم ٌوافق الجد منً علً إجابتها ورد علٌها أن هذا لٌس هل وافق الجد منً علً إجابتها ؟ وبم رد علٌها ؟ 7س
 من آداب الحدٌث  ومن األفضل أن تقولً : لً رأي آخر فً هذا األمر .

 سنـــًــــــــــا ؟ ما أهمٌة التحاور مع من هم أكبر منا 8س
 نستفٌد من خبراتـــــهم فً الحٌـــــاة  و  علمهـــــــــم   و   االقتـــــــداء بهــــــــم .

 لماذا ال نقول للذي أخطؤ فً حدٌثه ) أخطؤت ( ؟ 9س
 ــه .ألننا ال نـــــدري  ،  ربما كان علً صواب ونحن علً خطؤ . وقولنا له أخطؤت  ٌحــــــزنه وٌسٌئــــ

 اذكر بعضــًــــا من شروط الحدٌث . ٓٔس
 أن تتخٌر اللفظ المناسب .  و أن نختار من الكلمات أجملها  و  من األلفاظ أحسنها .

 نه حٌن ٌتحدث أحٌانــــًــــــــــا قلمـــــا ٌلتفت إلٌه أحد .أ   ما الذي ٌحزن شهاب ؟ ٔٔس

 تعبٌر ؟) التف حوله أحفاده ( ما الجمال فً هذا ال ٕٔس
 تعبٌر جمٌل ٌصور األحفاد كعقد الٌاسمٌن وكلمة التف تدل علً االهتمام به .

 ) ٌنصت إلً حدٌث زمٌله (  لم كان التعبٌر الثانً أجمل ؟  –) ٌستمع إلً حدٌث زمٌله (  ٖٔس
االستماع وقد  ألن كلمة )  ٌنصت  ( تدل علً االستماع إلً الحدٌث باهتمام أما كلمة ) ٌستمع ( فهً تدل علً مجرد

 ٌكون دون تركٌز لما ٌقال .

 ) هذا رأي خطؤ (   لم كان التعبٌر األول أجمل ؟   -) لً رأي آخر (    -ٗٔ
 ألنه تعبٌر جمٌل ٌدل علً االلتزام بآداب الحوار واحترام آراء اآلخرٌن .

 ؟ بم رد الجد علً شكوى شهاب ؟ وبم نصحه ؟ لماذا ال ٌهتم المستمعون لحدٌث شهاب ٘ٔس
ربما كان ذلك ألنه ٌتحدث عن نفسه كثٌرا ، أو أنه ٌتحدث فً أمور ٌعرفها الجالسون  فالحدٌث عندما ٌكون فً غٌر 

 موضعه ، ٌكون عدٌم الفائدة . ونصحه بؤنه كان األجدر به حٌن ٌشعر بذلك أن ٌصمت .

 ٌوحً بعدم االهتمام واإلهمال . بم ٌوحً قوله ) قلما ٌلتفت إلً أحد ( ؟ ٙٔس

 كٌف تصغً إلً محدثك ؟ مــــــــا آداب االستمــــــــــــــــــــــــــاع ؟ 7ٔس
 ب(   عدم مقاطعة المتحدث أثناء كبلمه .                   أ (   حسن اإلصغاء للمتحدث .

 اذكر أهم آداب الحدٌث و االستماع التً تعلمتها فً هذا الدرس . 8ٔس
 . األلفاظ أحسنهاومن  نختار من الكلمات أجملهاأن  -ٕ .  نتخٌر اللفظ المناسبأن  -ٔ
 .محادثة الناس بوجه بشوش مبتسم  -ٙ  أال ٌتكلم اثنان فً آن واحد  -٘   البعد عن كبلم اللغو والثرثرة -ٖ
  البد أن ٌكون صوتك بقدر ما ٌسمعه الجالسون -7

 فبل هو مرتفع بحٌث ٌإذٌهم ، وال منخفض بحٌث ال ٌسمعه بعضهم -8
 .عدم مقاطعة المتحدث  -ٓٔ .  أعلً علماو حسن اإلصغاء لمن هو أكبر سنا  -9

 -مناقشة ابن عاصم :
 عن تتحدث ألنك ذلك كان ربما:  الجد قال  . أحد إلى يلتفت قلما ، أحيانا أتحدث حين أننى جدى يا يؤلمنى:  شهاب قال" 

 ...... " كثيرا نفسك
 :  القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر( أ ) 
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 42 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 ( يحزننى - يطربنى - ينفرنى( ................... )  يؤلمنى)  لكلمة األدق المعنى -8
 ( االحتمال - اليقين - القلق................... )  على تدل(  ربما)  كلمة -2       
                                      ؟ الجد نصحه وبم ؟ شهاب يؤلم الذى ما(  ب)  
 ؟ التحدث آداب من ثالثة اذكر(  جـ) 

 آداب عن الليلة هذه معا سنتحاور : قائال فبادرهم ، الياسمين كعقد أحفاده حوله التف وقد مجلسه يوسف الجد اتخذ) 

 . ( االستماع وآداب ، الحديث

 ( تدرب - تجمع - تبادل" :         )  التف"  معنى -8:        يلى فيما القوسين بين مما الصواب تخير( أ
 ( أدب - مؤدب - أديب" :         )  آداب"  مفرد -3   (     أحزن - أنقذ - أبطأ" :         )  بادر"  مضاد -2   
 ؟ أحفاده مع الجد تحاور فيما( ب
 : الخاطئة أمام) × (  عالمة و الصحيحة العبارات أمام) √ (  عالمة ضع( جـ
 )     (.    المتحدث مقاطعة التحدث آداب من -2.     )     (  المناسب اللفظ تتخير أن الحديث شروط من -8   

 آن فى اثنان يتكلم وأال علما وأعلى سنا أكبر هو لمن اإلصغاء وحسن ، والثرثرة اللغو كالم عن البعد:  الجد قال" 

 . " مبتسم بشوش بوجه الناس ومحادثة ، المتحدث مقاطعة وعدم ، واحد

 :  يأتى فيما القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة تخير ( أ
 ( عابس - قبيح - مبتسم" : )  بشوش"  مضاد -2     ( المفيد غير - الجميل - الفصيح: )  الحديث هو"  اللغو"  معنى -8
                     ؟ السابقة الفقرة من فهمت كما الحوار آداب ما ( ب
 ؟ منه يفرون ومتى ؟ اإلنسان الناس يحب متى( جـ
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 فى اثنان ٌتكلم وأال ، علما وأعلى سنا أكبر هو لمن اإلصغاء وحسن ، والثرثرة اللغو كبلم عن البعد:  الجد قال" 

 . " مبتسم بشوش بوجه الناس ومحادثة المتحدث مقاطعة وعدم واحد وقت

 " المتحدث"  وجمع"  اإلصغاء"  ومرادف"  البعد"  مضاد:  هات( أ
 ؟ السابقة القطعة من فهمت كما الحوار آداب ما( ب
 ؟ والثرثرة اللغو كبلم عن اإلنسان ٌبتعد كٌف( جـ

 آن فى اثنان ٌتكلم وأال ، علما وأعلى سنا أكبر هو لمن اإلصغاء وحسن والثرثرة اللغو كبلم عن البعد:  الجد قال" 

 " .  مبتسم بشوش بوجه الناس ومحادثة ، المتحدث مقاطعة وعدم ، واحد

 :     ٌؤتى فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر
 (      المفٌد غٌر - الجمٌل - الفصٌح: )  الحدٌث هو"  اللغو"  معنى

 ( أسنان - سنوات - سنون" : )  سنا"  جمع -ٖ(           قبٌح - عبوس - مبتسم" : )  بشوش"  مضاد -ٕ
              ؟ السابقة الفقرة من فهمت كما الحوار آداب ما
 ؟ الناس ٌكلم حٌن المتحدث صوت ٌكون كٌف( جـ

 ذلك ........." ربما كان : الجد قال . أحد إلى ٌلتفت قلما أحٌانا أتحدث حٌن أننى جدى ٌا ٌإلمنى : شهاب قال  "

 : ٌؤتى  فٌما األقواس بٌن من الصحٌحة اإلجابة تخٌر  )أ

  ] الجواد - األجداد - الجٌاد [ الجد " " كلمة جمع -ٕ  ] ٌفرحنى - ٌخٌفنى - ٌحزنى [  ٌإلمنى " " كلمة معنى -ٔ

            ؟              الجد أجاب وبماذا " شهاب " حزن سبب ما ) ب
 ؟ " أحد إلى ٌلتفت قلما " قوله ٌوحى بماذا ) جـ

 علٌها حثت التى االجتماعٌة اآلداب  ارفع من وهما االستماع وآداب،  الحدٌث آداب عن اللٌلة هذه معا سنتحاور" 

 " الناس منه فر كبلمه فى أساء وإذا الناس أحبه كبلمه أحسن إذا فاإلنسان السماوٌة األدٌان

 (                       أحسن)  مضاد و(   فر: )  مرادف هات( أ
 ؟ الدروس من فهمت كما الحدٌث آداب ما( ب
 ؟ محدثك إلى تصغى كٌف( جـ
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 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 الزمن الدهر صغري وشبابً صباي

 استمعت باهتمامٍ  أصغٌت أمالً أحبلمً

 تحرك واضطرب خفق القلب رقة القلب والرحمة حنان

 سؤسقٌه سؤروٌه خطوات خطا

 الثبات والشدة العزم ٌمشً وٌتنقل ٌخطو

 أبنٌه أشٌده األمل الرجاء

 ناضراً متفتًحا / المراد : الذهب نضًرا ٌر التٌسمكث بسام

 ٌحمً ٌصون ناداه بصوٍت عالٍ  هتف التارٌخ به

 أرضه حماه انطلق مضً

 اإلرادة المإكدة العزٌمة قفًزا وثًبا

 أسد لٌث فرًحا ونشاًطا مرحا

 جريء كثٌر الهجوم هجام ظهر بدا
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   مستقبله غده

 الجمع الكلمة الجمع الكلمة

 عزائم عزٌمة هواءأ هوي

 لٌوث لٌث رجاءات / ورجاوات رجاء

 خطا / خطوات خطوة أدهر / دهور دهر

 شعل شعلة أودٌة / ودٌان الوادي

 مضادها الكلمة مضادها الكلمة

 لٌن ماضً شٌخوختً صباي

 أعرضت أصغٌت كرهً هواي

 التراخً والكسل العزم سخطها وكرهها رضا أمً

 أهدمه أشٌده  قسوة حنان

 ذاببلً  نضًرا ٌؤس رجاء

 ٌفرط وٌبدد ٌصون  عابس بسام

 ٌتخلً عنه ٌفدٌه سكت هتف

 جبان ومتخاذل هجام توقف مضً

 

 
 ر٠ٖٛو ٌٍوعبء وأٔٗ إَٔبْ وض١و اٌزجَُ ، ٚ٘نا ٠لي ػٍٟ اٌَّزمجً اٌّْوق . -:٠قطٛ ثوعبٍء ثَبَ 
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 اٌؼطف أفبك اٌزور١ت ٚاٌَوػخ . -: فٖؾب –٘زف 

 ر٠ٖٛو ٌٍٛطٓ ثٖٛهح إَٔبْ ٠َوع إٌٟ اٌّغل ٠ّْٟٚ فٟ ٍؼبكح ٚفوػ .  -ِوؽب  : ِٚضٟ ٚصجب  ِْٟٚ

 رؼج١و ٠لي ػٍٟ ّلح اٌزأصو ٚاٌَوٚه ثنوو٠بد اٌّبضٟ اٌّغ١ل . -: ٌّبض١ٙب ففك اٌمٍت

 رؼج١و ٠لي ػٍٟ اٌزضؾ١خ ثبٌلَ . -: ثلَ األؽواه ٍأه٠ٚٗ

ا   ِٙب الثٕٗ .ر٠ٖٛو ٌٍٛطٓ ثٖٛهح ٘ل٠ٍخ ع١ٍّخ ٠مل -:ٚأللِٗ الثٕٟ ؽو 

  -: أسئلة مجاب عنها

الوطن هو المكان الذي ٌنتمً إلٌه كل منا ، بذكرٌاته وأحداثه ، وتربطه ببنً وطنه ؟ماذا ٌمثل الوطن لكل إنسان  -ٔ
 . من األهل والرفاق واألصدقاء أٌام عمره وأحداث حٌاته

النهوض  ذل اإلنسان جهده ووقته من أجل( ٌب فً أوقات السلمواجبنا نحو الوطن )    ؟ ما واجبنا نحو الوطن -ٕ
 . ( ٌبذل روحه دفاًعا عن وطنه ضد المعتدٌن وفً أوقات الحرب)  بوطنه ورفعته ، 

 " هتف الوطن " . تخٌل ما قاله للوطن واكتبه .                              -ٖ
 إلً نصٍر نشًٌطا سعًٌدا . إنك ال تتؤخر عن نداء الواجب بل تنهض مسرًعا وتحقق المجد وتمضً من نصرٍ   
ألنه المكان الذي نشؤ فٌه وترعرع علً أرضه ومشً تحت سمائه  وانتعش وتمتع ؟ لماذا ٌحب كل إنسان وطنه -ٗ 

 . بنسٌمه وشرب من مائه و أكل من غذائه  فكان أساس حٌاته وعزته
 الوحشة .ٌشعر الشخص البعٌد عن الوطن بالغربة و ؟ بم ٌشعر الشخص البعٌد عن وطنه -٘
 ؟ ) ومضً سائًرا (  –أٌهما أجمل ولماذا ) ومضً وثًبا (  -ٙ

 حٌث صور الوطن بصورة إنسان ٌسرع إلً المجد وٌمشً فً سعادٍة وفرٍح . -) ومضً وثًبا ( :
 . أن ٌكون مستقبلها باهًرا ؟ أمل الدهر لمصر فً رأٌكما  -7
 ؟ برجاء منتظٍر (  ) ٌخطو –أٌهما أجمل ولماذا ) ٌخطو برجاٍء بسام (  -8

 لرجاء كؤنه إنسان كثٌر التبسم ، وهذا ٌدل علً المستقبل المشرق .ا حٌث صور -) ٌخطو برجاٍء بسام ( :

رضا ٌري النقاد أنه كان من األجمل أن ٌقول الشاعر ) ( ما رأي النقاد فً هذا التعبٌر ؟ ورضا أمً وحنان أبً)  -9
 الحنان من أمه أكثر من أبٌه . ( ، ألن اإلنسان ٌستشعرأبً وحنان أمً 

 ؟ ) حملت ٌده شعلة النصر (  –أٌهما أجمل ولماذا ) حملت ٌده شعل النصر (  -ٓٔ
هذا التعبٌر أجمل حٌث صور الوطن بإنسان ظافر كثٌر االنتصارات ٌحمل شعبلً كثٌرة  -) حملت ٌده شعل النصر ( :

 للنصر ؛ وهذا ٌدل علً عظمة هذا الوطن .
 أجمل ألنه ٌدل علً االستماع باهتمام وعناٌة . -) أصغٌت ( : ؟ ) استمعت (  –مل ولماذا ) أصغٌت ( أٌهما أج -ٔٔ
 ما رأٌك فً قول الشاعر ) بعزٌمة لٌٍث هجام ( ولماذا ؟ -ٕٔ

 تعبٌر جمٌل حٌث شبه ابنه فً دفاعه عن الوطن باألسد الشجاع ٌهاجم دفاًعا عن عرٌنه .
 من النص ؟ ما الدروس التً نتعلمها  -ٖٔ
 تواصل األجٌال من اآلباء لؤلبناء واألحفاد ٌسعد الناس . -ٕ       قوة االرتباط بالوطن واالنتماء إلٌه . -ٔ
مصر وطن عرٌق منتصر علً مر التارٌخ ، فٌجب العمل عل استمرار  -ٗ التفاإل واألمل فً مستقبٍل مشرٍق . -ٖ

 وتقدمه وحرٌته .التضحٌة باألرواح فً سبٌل الوطن  -٘  التقدم .
 اكتب تعرٌفاً موجزاً بالشاعر "أحمد مخٌمر "  ؟ -ٗٔ

م وتخرج فً دار العلوم وتدرج فً المناصب حتى أصبح  9ٔٗٔشاعر مصري معاصر ولد بمحافظة الشرقٌة ستة 
 م . 978ٔللجنة القراءة فً الهٌئة العامة للكتاب ، وتوفً سنة  رئًٌسا

 نسٌة " ، دٌوان " فً ظبلل القمر " ، دٌوان " أسماء هللا " .دٌوان " الغابة الم -أهم أعماله :

 -: مناقشة ابن عاصم
 هتف التارٌخ به فصحا          ومضى وثبا ومشى مرحا            ر:     قال الشاع  

 حملت ٌده شعـل النصر          وبـدا غــده أمـــل الدهــــر

 ترك (  –نسى  –) أ ( مضاد " هتف " ) همس ٌن القوسٌن : * اختر اإلجابة الصحٌحة مما ب
 الخٌبلء (  –اللهو  –مشعلة ( ) جـ ( معنى " المرح " : ) النشاط  –شعلة  –) ب ( مفرد " شعل " : ) مشعل 
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 (  االستجابة والطاعة –العراقة والقدم  –) االسترخاء والراحة   ) د ( قوله : " هتف التارٌخ به فصحا " ٌدل على :
 السرعة والتعجل (  –الهمة والنشاط  –) الفرح والسعادة    ) هـ ( معنى " مضى وثبا ومشى مرحا " :

 االستقرار واألمان (  –الكرم والجود –شعل النصر " تعبٌر جمٌل ٌدل على) العزة واالنتصار) و ( قوله : " حملت ٌده 
 عراقة الماضى (  –تفاإل الشاعر  –) عظم مكانة الوطن ى أمل الدهر " تعبٌر جمٌل ٌدل عل) ز ( قوله : " بدا غده 

 بشعلة تنٌر الدنٌا ( –بشخص قوى ونشٌط  –) بطفل ٌلهو وٌمرح  ابقة بـ :) ح ( الشاعر صور الوطن فى األبٌات الس

 سؤبنٌه العزم وبماضى      سؤروٌه األحرار بدم

 حــــرا بنـى ال وأقـدمه      نضرا وطنــا وأشٌده

 " الحر"   جمع -ٖ"   اإلرادة"  بمعنى كلمة -ٕ   مترادفتٌن كلمتٌن -ٔ:  السابقٌن البٌتٌن من استخرج( أ
                                    ؟ البٌتٌن فى للوطن الشاعر تعهد بم( ب
   ؟"   نضرا وطنا وأشٌده"   فى الجمال ما( جـ 
 . الدهر طول عظٌما وظهر دائما النصر نور تحمل مصر:  على الدال البٌت اكتب( د

  سؤبنٌه العزم بماضى و      سؤروٌـــه األحرار بدم

ُده ٌَّ  ُحـــــــــًرا البنى وأقدمه     نْضــــــًرا وطًنا وأَش

فدٌه و حماهُ  فٌصون ـــــــــام لٌثٍ  بعزٌمة       ٌَ  هجَّ

 . عندك من جمل فى ( ٌصون ) ومعنى ( ماضى ) ومضاد(  سؤروٌه)  مرادف هات ( أ
                              ؟ األبٌات فى نفسه على الشاعر قطعه الذى العهد ما ( ب
ام لٌث بعزٌمة ):  التعبٌر هذا ٌدل عبلم ( جـ  ؟( هجَّ
ده ):  قوله فى الجمال ما ( د ٌَّ  ( ؟ َنْضًرا وطنا وأش
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 ثلَ األؽواه ٍأه٠ٚٗ       ٚثّبضٝ اٌؼيَ ٍأث١ٕٗ

 ٚأ١ّلٖ ٚطٕب ٔضــوا      ٚأللِٗ الثٕٝ ؽــــــــوا 

 ف١ْٖٛ ؽّبٖ ٠ٚفل٠ٗ      ثؼي٠ّخ ١ٌش ٘غــــــــبَ

 ؽواٍٗ ( -أهضٗ  -ِؼٕٝ "ؽّبٖ " :  ) ؽٖٛٔٗ  -1  أ( رق١و اإلعبثخ اٌٖؾ١ؾخ :    

 ِٛاطْٕٛ ( -ٚط١ٕبد  -عّغ " ٚطٓ " :  ) أٚطبْ  -3اٌّؾزبعْٛ (    -اٌؼج١ل  -ِضبك " األؽواه " :  ) اٌّوضٝ  -2    

                           اّوػ األث١بد . ٚضغ ػٕٛأب ِٕبٍجب ٌّٙب .  ( ة 

  عـ( ِب اٌغّبي فٝ لٛي اٌْبػو : ) ثؼي٠ّخ ١ٌش ٘غبَ ( ؟

 ك( " اٌزبه٠ـ ٠ٕبكٜ اٌٛطٓ ف١زملَ ؽبِال كالئً إٌٖو " اوزت ث١ز١ٓ ٠لالْ ػٍٝ ٘نا اٌّؼٕٝ .

 ٍأث١ٕٗ اٌؼيَ ٚثّبضٝ*  ٍأه٠ٚٗ األؽواه ثلَ

ا ٚطٕ ب ٚأ١ّلٖ ا الثٕٝ ٚأللِٗ*  ٔضـو   ؽــــــــو 

 ٘غــــــبَ ١ٌش ثؼي٠ّخ*  ٠ٚفل٠ٗ ؽّبٖ ف١ْٖٛ

ا ِٚؼٕٝ ،  اٌؼيَ ِضبك اوزت)  أ                 ٘غبَ ثـ١ٍش ٚاٌّمٖٛك ، ٔضو 

 ؟ مٌه ٔز١غخ فّب.  ٚطٕٗ ثزبه٠ـ اٌْبػو لٍت ففك ٌمل)  ة

 (        أوًّ.................. )  ػٍٝ ٠لي رؼج١و"  ٘غبَ ١ٌش ثؼي٠ّخ)  " عـ

 ؟ اٌم١ٖلح ٚ٘نٖ اٌٛطٕٝ اٌَالَ ث١ٓ اٌؼاللخ ِب(  ك 
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 : قصة علي مباركقصة  
 فً فرنسا  -٘

 أسئلة مجاب عنها
ٌحقق طموحه الذي و ٓلٌتزود منها خٌر زاد ٌحبه من العلم والمعرفة  لماذا تطلع علً مبارك للسفر إلً أوربا ؟ ٔس

 ٓوأمته الزمه منذ الصغر لٌنفع نفسه 
هـ ألنه أراد أن  ٕ٘ٙٔ** محمد علً فً سنة من أرسل علً مبارك إلً فرنسا ؟ ومتى كان ذلك ؟ ولماذا ؟ ٕس

 ٌٓرسل أنجاله لٌتموا تعلٌمهم فٌها ، ورأي أن ٌرافقهم فً السفر بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة  
 ومعلمو المدرسة معه ؟لماذا رفض ناظر المدرسة أن ٌذهب ) علً مبارك ( إلً فرنسا  ٖس

 ٓ** أراد ناظر المدرسة أن ٌبقٌه لٌكون من بٌن معلمً مدرسة المهندس خانة 
 عبلم أكد ناظر المدرسة إذا سافر ) علً مبارك ( وإذا لم ٌسافر ؟ ٗس

 ٓ** أكد أنه إذا بقً ولم ٌسافر نال علً الفور رتبة المعلم ومرتبه ، أما إذا سافر فسٌظل تلمٌذا 
 مرتب التلمٌذ فً البعثة ؟ وكم سنة استغرقت البعثة ؟ كم كان ٘س

   ٓ** كان مرتب التلمٌذ فً البعثة جنٌهان ، واستغرقت البعثة سنتٌن كاملتٌن 
 لماذا لم ٌستجب ) علً مبارك ( لمعلمو المدرسة الذٌن ألحو علٌه فً البقاء ؟  ٙس

 ٓتقبله وأمته ** ألنه ٌعرف قٌمة هذا السفر وما سٌجنً من ورائه لنفسه ومس
 ٓ** سبعٌن تلمٌذا               كم بلغ عدد أعضاء البعثة المصرٌة إلً فرنسا ؟ 7س
 ٓ** ترك لهم نصف مرتبه وهو جنٌه واحد  ماذا ترك ) علً مبارك ( ألهله فً مصر ؟ 8س
لقون علٌهم الدروس ** أن المدرسٌن ٌ ما العقبة التً صادفت ) علً مبارك ( هناك وكادت أن تهدم كل ما بناه ؟ 9س

 ٓباللغة الفرنسٌة وهو وبعض من أعضاء البعثة ال ٌعرفون شٌئا عن هذه اللغة 
 ٓ** رفضوا أن ٌشرحوا لهم شٌئا لٌكونوا هم المتفوقون وحدهم  لماذا بخل الطبلب بعلمهم علً إخوانهم ؟ ٓٔس
** امتنعوا عن الدرس ، وكتب  ؟ ماذا فعل التبلمٌذ الذٌن ال ٌفهمون الدرس ؟ وماذا فعل بهم المشرفون ٔٔس

المشرفون إلً ) محمد علً ( فؤمر بؤن الذٌن ال ٌظهرون الطاعة توضع فً أٌدٌهم قٌود الحدٌد وٌعادون سرٌعا إلً 
 ٓمصر 

** بسرعة أحضر كتابا فرنسٌا من كتب األطفال وانكب ماذا فعل ) علً مبارك ( لٌتغلب علً هذه المشكلة ؟ ٕٔس
 ٓفظا جٌدا وال ٌنام من اللٌل إال أقله حتى تم له ما أراد علٌه ٌحفظ ما فٌه ح

 وهل تقدم ) علً مبارك ( لبلمتحان ؟ وما ترتٌبه بٌن المبعوثٌن ؟ ٖٔس
 ** نعم بعد ثبلثة شهور تقدم لبلمتحان ، وكان أول المبعوثٌن جمٌعا ونال الجائزة التً خصصت للمتفوقٌن 

 ٓاء البعثة لدراسة المدفعٌة والهندسة الحربٌة بإحدى الكلٌات الفرنسٌة وتم اختٌار ) علً مبارك ( واثنٌن من أعض
 لماذا اختٌر ) علً مبارك ( لدراسة المدفعٌة والهندسة الحربٌة ؟ وما الرتبة التً حصل علٌها ؟ ٗٔس

 ٓ**  ألنه أظهر فً تلك األثناء مهارة فائقة ومنح رتبة المبلزم الثانً بفرنسا 
 هٌم بن محمد علً ( أن ٌتزود هإالء المبعوثٌن بمعرفة أوسع ؟لماذا رأي ) إبرا ٘ٔس

 ٓ** لٌروا ما فً الببلد األوربٌة من النهضة والتقدم وٌعودوا منها بما ٌحقق أغراضه 
 لماذا انقلب سرور ) علً مبارك ( حزنا ؟ ٙٔس

 ٓك ( قد مات ** بسبب فوات هذه الفرصة الثمٌنة التً لم تتم ، ألن صاحب الفكرة ) إبراهٌم علً ب
 ماذا فعل عباس األول عندما تولً حكم مصر ؟ وما أثر ذلك علً ) علً مبارك ( ؟ 7ٔس

 ** أمر أن ٌعود ) علً مبارك ( وزمبلإه إلً مصر ، فعاد ) علً مبارك ( شدٌد األلم لضٌاع تلك الغنٌمة الطٌبة
 ) علً مبارك ( عن وفائه ألسرة أستاذه فً الرسم ؟ ٓٓكٌف عبر  8ٔس
 ٓوفاء ألستاذه بمدرسة أبً زعبل تزوج ) علً مبارك ( ابنته عرفانا لفضله علٌه فً التربٌة والمعروف  **
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** حدث نفسه أن ٌستؤذن لزٌارة أهله بعد بم حدث علً مبارك نفسه ؟ وهل سافر ألهله أم ال ؟ وكٌف تم ذلك ؟ 9ٔس
 ٓستكشاف البحٌرة بدمٌاط وذهب ألهله الهذه الغٌبة الطوٌلة وذهب مع سلٌمان باشا الفرنسً فً مؤمورٌة 

** دخل علٌهم لٌبل  ، وفارق أمه  متى دخل علً مبارك علً أهله ؟ وكم سنة فارق أمه ؟ وأٌن كان والده ؟ ٕٓس
 ٓأربع عشرة سنة ، وكان والده قد سافر إلً مصر لزٌارته 

 ؟صف حال أم ) علً مبارك ( عند زٌارته لهم ؟ وكم ٌوما أقامها عندهم  ٕٔس
** عانقته ووقعت مغشٌا علٌها ، ثم أفاقت وجعلت تبكً وتضحك وتزغرد وامتؤل المنزل ناسا حتى الصباح ، وأعطً 

 ٓعلً مبارك ألمه بعض العمبلت الذهبٌة وأعدت األم ولٌمة ألبنها ، وأقام عندهم ٌومٌن فقط 
ذهب علً مبارك إلً ) جالٌس بك  **إلً من ذهب علً مبارك بعد وصوله إلً اإلسكندرٌة ؟ ومن وجد عنده ؟ ٕٕس

 ٓ( ووجد عنده ) سلٌمان باشا ( الفرنساوي وقد سبقه وكذلك غٌره من األمراء والضباط 
 ماذا حدث بعد أن جلس علً مبارك عند ) جالٌس بك ( وأدي واجبه ؟ ٖٕس

 ٓ** وصل مكتوب وارد باإلشارة من ) عباس باشا ( ٌطلبه حاال 

 وزٌر التربٌة والتعلٌم -ٙ

 أسئلة مجاب عنها

** عرف بسعة اطبلعه وغزارة علمه وثقافته وقدرته علً إدارة ما بم عرف " علً مبارك ؟ وفٌم تخصص ؟ ٔس
 ٌٓكلف به من أعمال حتى وإن كانت فً غٌر تخصصه الهندسً 

 ٓ** زاد الثقة به واالعتماد علٌه ما أثر قٌامه بتلك األعمال ؟ ٕس
 التعلٌم ؟ما األمر الذي اسند إلً " علً مبارك " فً مٌدان  ٖس

 ٓ** أسند إلٌه عباس أكبر منصب فً مٌدان التعلٌم " عٌنه ناظر للمدارس " ؛ أي وزٌرا للتربٌة والتعلٌم  
** لم ٌكن للمدارس المصرٌة حٌنذاك قانونا ٌنظم سٌر التعلٌم فٌها كٌف كان حال المدارس المصرٌة حٌنذاك ؟ ٗس

 ٓجانب كانوا ٌعبثون فٌه وٌإدي الفائدة منه ، ولكن التعلٌم كان فً أٌدي األ
 كٌف أعطً علً مبارك التعلٌم أكبر رعاٌة ؟ ٘س

** كان ٌضع بنفسه الكتب للمدارس أو ٌعاون المعلمٌن فً تؤلٌفها ، وكان ٌشرف علً مؤكل التبلمٌذ وملبسهم 
ٌلقً الدروس ، كما وراحتهم وتعلٌمهم ، فٌعلم بنفسه التلمٌذ كٌف ٌؤكل وكٌف ٌقرأ أو ٌكتب ، وكان ٌبلحظ المعلم كٌف 

 ٌٓشدد علً الضباط والخدمة فً القٌام بؤعمالهم خٌر قٌام 
 كلف الخدٌوي بعض المختصٌن بوضع قانونا للتعلٌم فلم ٌستطٌعوا أن ٌحققوا الرغبة المطلوبة منه )      ( ٙس
 ٓاس / توفٌق " ظلت حٌاة " علً مبارك " رخٌة هنٌة  طٌلة حكم                           "  سعٌد / عب 7س
 ٓوضع " علً مبارك " .............. للتعلٌم نال إعجاب الخدٌوي  - ٔ     -أكمل : 8س
 ٓكان " علً مبارك ٌضع بنفسه ..................  وٌشرف علً المعلمٌن وٌإلف الكتب وٌلقً الدروس بنفسه  -ٕ
 ٓالعمل كان " علً مبارك " ................... وزٌر مصري تولً هذا  -ٖ
  ٓكان التعلٌم من قبل فً أٌدي .................. ٌعبثون فٌع  -ٗ

 صعاب وعقبات  -7

 أسئلة مجاب عنها
 وضح ذلك ؟ ٓٓإن الحٌاة لٌست نعٌما دائما وال شقاء متصبل وإنما هً مزاج منهما  ٔس

** " علً مبارك عاش عٌشة رخٌة هنٌة فً عهد عباس وانقلب الحال من السعادة غلً الشقاء فً عهد سعٌد 
 ٓسبب هم حساد " علً مبارك " وال
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** وجد أعداء " علً مبارك " وحساده من أذنً  ما أثر أكاذٌب بعض حساد " علً مبارك " علً حٌاته ؟ ٕس
 ٓالوالً الجدٌد وعاء واسعا صبوا فٌه أكاذٌبهم المحبوكة فؤبعده سعٌد عن نظارة المعارف وكل الوظائف 

 ٌٓا لمساعدة الدولة العثمانٌة فً حروبها مع روسٌا ** سافر مع فرقة من الجٌش المصري إلً ترك
 كٌف ودع تبلمٌذ المدارس " علً مبارك " عند سفره ولماذا ؟ ٖس

 ٓ** كانوا ٌنشدون له األناشٌد ، وكانوا ٌهتفون الهتافات الصادرة من أفئدتهم  
 ٓ**  اعترافا بؤعمال هذا الرجل العظٌمة التً ٌنكرها حساده ومبغضوه 

 ن هذا اإلبعاد خٌرا وبركة بالنسبة " لعلً مبارك " ؟كٌف كا ٗس
  ٓ** تعلم أشٌاء كثٌرة لم ٌكن تعلمها ٓ** عرف ببلدا جدٌدة لم ٌكن ٌعرفها من قبل 

 ٓ** اكتسب كثٌرا من صدقات الرجال                     ٓ** درس اللغة التركٌة 
 ببلد ؟ما الجزاء الذي لقٌه " علً مبارك " بعد عودته إلً ال ٘س

 ٓ** وجد الفصل من خدمة الجٌش والحكومة 
 وأٌن أقام علً مبارك فً ذلك الوقت ؟ وكٌف عاش ؟ ٙس

 ٓ** أقام فً بٌت صغٌر بالقاهرة كان قد استؤجره ، وعاش فقٌرا متؤلما وتراكمت علٌه الدٌون 
 عبلم عزم " علً مبارك " بعد فقده األموال والمناصب ؟ وهل ذهب ؟ 7س

 ٓن ٌرجع إلً ببلده برنبال وٌقٌم بالرٌف وٌشتغل بالزراعة لٌعٌش منها ولكنه لم ٌذهب ** عزم علً أ
 اضطر " علً مبارك " إلً قبول الوظٌفة التً ال تناسب مقامه لماذا ؟ 8س

 ٓ** صدر أمرا بالذهاب إلً القلعة وقبول الوظٌفة بسبب الفقر والحاجة الشدٌدة 
 تب لٌشغل وقته الضائع اذكرها ؟قام " علً مبارك " بتؤلٌف ثبلثة ك 9س

  ٓوكتابا فً االستحكامات العسكرٌة وقٌادة الجٌش ٓوآخر " تذكرة المهندسٌن "  ٓوضع كتابا فً الهندسة 
 بم كان مكلفا " إسماعٌل باشا الفرٌق " من قبل الحكومة ؟ ٔٔس

لدولة بالمزاد وساعات ومفروشات ** كان مكلفا من الحكومة باإلشراف علً بٌع مهمات وعقارات كثٌرة مما تملكه ا
 ٓوأثاث منزل وكتب اجتهد علً مبارك فً تؤلٌفها 

 لماذا صحب إسماعٌل باشا " علً مبارك " معه إلً المزاد ؟ وما الذي أدهشه ؟ ٕٔس
 ٓ** صحب إسماعٌل " علً مبارك " لٌتسلً وأدهشه أن التجار ٌعطون أثمانا زهٌدة أي قلٌلة لما ٌباع 

 " ٌا هللا " هذه األشٌاء الثمٌنة التً لٌس لها مثٌل تباع بؤبخس األثمان ؟من القائل  ٖٔس
** قال ٌا لٌت التجار ٌدفعون تلك األثمان القلٌلة علً الفور  ماذا تمنً " علً مبارك " من التجار فً المزاد ؟ ٗٔس

   ٓذلك أرباحا كثٌرة  ، بل ٌإجلونها إلً آجال بعٌدة فٌنالون من
** نعم دخل السوق وأبدي فٌها مهارة كبٌرة فً  مبارك " السوق لٌبٌع مع التجار فً المزاد ؟ هل دخل " علً ٘ٔس

 ٓالبٌع والشراء فتدفقت علٌه األرباح ولكنه لم ٌبخس األشٌاء حقها 
 كٌف بدأ الخدٌوي " إسماعٌل " حكمه ؟ ولماذا اختار " علً مبارك " لمعاونته ؟ ٙٔس

الرجال الذٌن ٌعاونونه فً العمل ، واختار علً مبارك ألنه ذاع صٌته واشتهر ** بدأ إسماعٌل حكمه بالبحث عن 
 ٓباألمانة والصدق واإلخبلص ، وتجارته الواسعة وحبه الشدٌد لببلده 

 ٓ** هً إسناد إدارة كثٌر من مرافق الدولة من إصبلح وتعمٌر ما الفرصة التً سر بها " علً مبارك " ؟ 7ٔس
 عٌل " علً مبارك " ؟بم وصف الخدٌوي إسما 8ٔس

 ٓ** وصفه بؤنه رجل عظٌم ، وأعجبته جرأته وعزة نفسه وقدرته علً العمل وسرعة إنجازه إٌاه 
 اذكر بعضا من المشروعات التً شارك " علً مبارك " فً إصبلحها ؟ 9ٔس

 ** المستشفٌات ، السجون ، المجازر ، أعمال الري ، شق الشوارع فً األحٌاء
 ٓلصرف الصحً ، كما انشؤ دار للكتب ، وكلٌة دار العلوم ، شارك فً إصبلح ا

 ( أبو التعلٌم  8) 

 -أسئلة مجاب عنها :
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 )          (                       أسند الخدٌوي " إسماعٌل " إلً " علً مبارك " دٌوان المدارس   ٔس
هو غارق فٌه  ا** عمل فً دٌوان المدارس لٌخلص الوطن مملماذا عمل " علً مبارك " فً دٌوان المدارس ؟ ٕس

 ٓعما جد فً الدنٌا من حضارة وارتقاء  إلً األذقان من الفقر والتؤخر والبعد الشدٌد 
 ٓلمعشش فٌها وفً غٌرها من القرى ** هو الجهل ا وما سر الببلء وأصل الداء ؟ ٖس
 لعلً مبارك رإٌة فً التعلٌم وضحها ؟ ٗس

 ٓ** التعلٌم الصحٌح هو الدواء الشافً لكل ما ٌعانٌه الوطن من التؤخر والتخلف 
 ٓ** التعلٌم هو المصباح الذي ٌنٌر العقول وٌقوي األفهام 

 رٌة والشجاعة واحترام النفوس وٌهدي إلً الحق ** التعلٌم ٌقضً علً الخرافات وٌحطم سًء العادات وٌبعث الح
 كٌف وجه " علً مبارك " اهتمامه بالتعلٌم ؟ وما وجهة نظره فً التعلٌم ؟ ٘س

** اتخذ علً مبارك من التجارب التً مرت به فً حٌاته بداٌة من الكتاب ومدرسة القصر العٌنً وأبً زعبل أساسا 
 للنهوض بالتعلٌم وكان ٌري :

 ٓار علً العلوم وحدها فً التعلٌم ال ٌعطً الثمرة المرجوة أن االقتص -ٔ
 ٓالبد مع العلوم وجود تربٌة صحٌحة إلعداد الناشئٌن إعدادا سلٌما  -ٕ
 ٓأن ٌكون التعلٌم شعبٌا ٌطلب لذاته ال لتخرٌج الموظفٌن والفنٌٌن  -ٖ
 ٓأن المدرسة ال تإتً ثمرتها المرجوة إال إذا ارتقً الشعب معها  -ٗ
 ٓهتم بالتعلٌم االبتدائً الذي تبنً علً أساسه المراحل األخرى ا -٘
 صف الببلد فً عهد الخدٌوي " توفٌق بن إسماعٌل " ؟ ٙس

 ٓ** ازداد تدخل األجانب فً الببلد ، ساءت األحوال ، وفسدت اإلدارة حتى اشتعلت الثورة العرابٌة 
** طالبت باإلصبلح ، وإنصاف المظلومٌن ، أم ال ؟ بم طالبت الثورة العرابٌة ؟ وهل اشترك " علً مبارك " 7س

 ٓ" علً مبارك "  ومحاربة الفساد والظلم ورد حقوق الشعب ، ولم ٌشترك فٌها
** لزم " علً مبارك " الحٌاد ٌعنً عدم التحٌز لطرف دون اآلخر وكان ما موقف علً مبارك من العرابٌٌن ؟ 8س

 ٓة مفضبل الحٌاة العملٌة ٌبتعد بقدر ما ٌستطٌع عن المشكبلت السٌاسٌ
 كان " علً مبارك " ٌوافق العرابٌٌن علً فكرتهم فً طلب حقوقهم وٌخالفهم فً الوسٌلة إلٌها   )      (  9س
 بم انتهت الثورة العرابٌة ؟ٓٔس

 ٓسنة  7ٌٕعنً حوالً  9٘ٗٔإلً سنة  88ٕٔ** انتهت باحتبلل االنجلٌز لمصر من سنة 
 ومتى توفً ؟  متى ولد " علً مبارك " ٔٔس

 ٓم ٌعنً عاش حوالً سبعون عاما  89ٖٔم وتوفً سنة  8ٕٖٔ** ولد سنة 

 اٌَؤاي األٚي 
 أ ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحةمما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

 (  َسْبِعٌنـ  ِستٌِّنـ  َخْمِسٌن )  .تِْلِمًٌذا......... َفَرْنَسا . إِلَى اْلُمَسافِِرٌن الَبْعَثةِ  أَْعَضاءِ  َعَددُ  َكانَ ـ ٔ
 .........اللَُّغة . َمْعِرَفتِـِهـمُ  َعـَدمُ  ِهــىَ  َوُزَمـبَلَءهُ،( ُمَباَرك َعلِى) َصـاَدَفتْ  الَّتِى اْلَعَقَبــةُ  َكــاَنتِ ـ ٕ
ٌَّة)  ٌَّةـ  اإلِْنِجلٌِِز ْرِك ٌَّةـ  التُّ  (  اْلَفَرْنِس

 

 السإال الثانً
 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعبلمة )  √  ( ضع عبلمة )  أ ـ 
 .اْلَمَداِرسِ  ِدٌَوانَ ( ُمَباَرك َعلِى) إلَى( إِْسَماِعٌلُ ) أَْسَندَ ـ ٔ
د) أََرادَ ـ ٕ ٌَُرفُِّهوا َفَرْنَسا ؛ إِلَى أْنَجالَهُ  ٌُْرِسلَ  أَنْ ( َعلِى ُمَحمَّ  .أَْنفُِسِهمْ  َعنْ  لِ
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 السإال الثالث
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضع ـ أ
اَرةُ ) َكاَنتْ ـ ٔ ٌَ ٌَّةِ  ِضْمنَ  ْهلِِه،( ألَ ُمَباَرك َعلِىِز َرةِ  اْستِْكَشاف َمؤُْموِر ٌْ  .اْلُبَح
 .َفَرَفَضَها َمَقاَمُه، َناِسبُ اَل تُ  َوِظٌَفة  ( ُمَباَرك َعلِى) َعلَى ُعِرضَ ـ ٕ

 

 السإال الرابع
  -أـ أكمل الجمل اآلتٌة :

 .لِْلَمَداِرس................  بَِنْفِسهِ  ٌََضعُ  ُمَباَرك ( لِى) عَ  َكانَ ـ ٔ
لَ  ُمَباَرك ( لِى) عَ  َكانَ ـ ٕ  .اْلَعَملَ  َهَذا َتَولَّى ِمْصِرى  ................  أَوَّ

 

 السإال الخامس
 -: اآلتٌة الجمل أكمل أـ
ْعلٌِِم،( ................ ُمَباَرك َعلِى) َوَضعَ ـ ٔ  .اْلِخِدٌوِ  إِْعَجابَ  َنالَ  للتَّ
ْعلٌِمَ  اْلَفاِضلُ  اْلَعالِمُ  أَْعَطىـ ٕ  َوأََجلََّها .................  أَْكَبرَ  التَّ

 

 السإال السادس
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضع ـ أ
َفر وَرفض ِمْصَر، فِى اْلَبَقاءِ  َعلَى( ُمَباَرك َعلِى) َواَفقَ ـ ٔ  .السَّ
 .تِْلِمًٌذا َسْبِعٌنَ  اْلَبْعَثة أَْعَضاءِ  َعَددُ  َكانَ ـ ٕ

 

 السإال السابع
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضعأـ 
َراَسةُ  َكاَنتِ ـ ٔ بَلِمٌذِ  الدِّ ةِ  بِاللَُّغةِ  لِلتَّ ٌَّ  .اإلْنِجلٌِِز
تْ ـ ٕ اَرةِ  بُِمَناَسَبةِ  اْلَبْلَدةِ  ألَْهلِ  َولٌَِمةً ( ُمَباَرك َعلِى) أمُّ  أََعدَّ ٌَ  .اْبنَِها ِز
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 السإال الثامن
 أ ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحةمما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

ـــــــة) ...اللَُّغَة . َوَطنِِه، َعنْ  اإلِْبَعادِ  َفْتَرةِ  فِى ُمَباَرك ( لِى) عَ  َدَرسَ ـ ٔ ٌَّ ـْرِك ـةـ  التُّ ٌَّ ـةـ  اْلَفَرْنِســــ ٌَّ  (  اإلْنِجلٌِـــز
اِدهِ بَِسَبِب   اْلَمَعاِرِف، نَِظاَرةِ  َعنْ ( ُمَباَرك َعلِى( )َسِعٌد  ) أَْبَعدَ ـ ٕ  (أَمـــــــــَوالـ  أََكــاِذٌـــــبـ  ُمْنَجـــــــَزات )  .ُحسَّ

 

 السإال التاسع
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضعأـ 
ْعلٌِمُ ـ ٔ ْقِضى التَّ مُ  الُخَراَفاِت، َعلَى ٌَ ٌَُحطِّ ٌِّئَ  َو  .اْلَعاَداتِ  َس
 .ِصٌُتهُ  َذاعَ  الَِّذى ،(ُمَباَرك َعلِى) إِلَى( إِْسَماِعٌلُ ) اْهَتَدىـ ٕ

 

 السإال العاشر
 أ ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحةمما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

،( ُمَباَرك َعلِى) إِلَى َوَصلَ ـ ٔ َمان) ِعْنَد   َجالِس   َوُهوَ  َمْكُتوب  ٌْ   (ُطَرةْ  َمْدَرَسةِ  َناِظرـ  بك َجالٌِسـ  الفر نساوى َباَشا ُسلَ
اَرةُ  َكاَنتْ  ٌَ بلً ـ  َعْصًراـ  ُظْهًرا)  .........ألَْهلِِه .( ُمَباَرك َعلِى) ِز ٌْ  (  لَ

 

 السإال الحادي عشر
 أ ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحةمما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 

بِ  ِمنَ  ُطلِبَ  ِعْنَدَماـ ٔ بلَّ ِرِهمْ  ُمَساَعَدةُ  الطُّ ٌْ ُروسِ  لَِفْهمِ  َغ ُبوا : )الدُّ ِهمْ ـ  بَِذلِكَ  َرحَّ ٌْ  (َذلِكَ  ُمَقابِلَ  ُنقُوًدا ِمْنُهمْ  َطلَُبواـ  َبِخلُواَعلَ
 (  َباَشا َسِعٌدـ  َباَشا إِْسَماِعٌلـ  َباَشا إِْبَراِهٌم)  .........ُهَو . اْلَمَزاِد، َمَكانِ  إِلَى( ُمَباَرك َعلِى) َصِحَبهُ  الَِّذىـ ٕ

 

 السإال الثانً عشر
 أ ـ تخٌر اإلجابة الصحٌحةمما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
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 السإال الثالث عشر
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضعأـ 
ةَ  اللَُّغةَ  َدَرسَ  ِمْصَر، َعنْ ( ُمَباَرك َعلِى) فٌَِها أُْبِعدَ  الَّتِى الَفْتَرةِ  فِىـ ٔ ٌَّ وِس  .الرُّ
 .اْلَمَعاِرفِ  نَِظاَرةِ  َعنْ ( ُمَباَرك َعلِى( )َسِعٌد  ) أَْبَعدَ ـ ٕ

 

 السإال الرابع عشر
 -: الخطؤ أمام(   Х)   وعبلمة  الصحٌح أمام)  √  (  عبلمة ضعأـ 

 

 

 السإال الخامس عشر
 -:صوب ما تحته خط  أـ

 

 عشرالسإال السادس 
 -: اآلتٌة الجمل أكمل أـ
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 57 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 

 

 اٌَؤاي اٌَبثغ ػْو

 
 اٌَؤاي اٌضبِٓ ػْو

 

 
 اٌَؤاي اٌزبٍغ ػْو

 

 

 جـ

 د
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 58 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 اٌَؤاي اٌؼْوْٚ

 
 اٌَؤاي اٌؾبكٞ ٚاٌؼْوْٚ

 
 اٌَؤاي اٌضبٟٔ ٚاٌؼْوْٚ

 
 اٌَؤاي اٌضبٌش ٚاٌؼْوْٚ
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 59 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 القواعد النحوية:  لثاثا
 األسماء الخمسة -8

األسماء 
 ةالخمس

 شروط عملها ابهاإعر

 أب
 أخ 
 حم 
 فو 
 ذو 

 الرفع       النصب         الجر  
 
 الواو        األلف          الياء 

 أن تكون مفردة ) غير مثناه وال مجموعة ( -
 أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم  -
 أن تكون مكبرة ) غير مصغرة ( -

 ذو بمعنى ) صاحب (تضاف السم ظاهر -
 يم من ) فم (تحذف الم -

 

 إعرابها  األسماء الخمسة  األمثلة 

مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه اسم  أخوك  أخوك مهذب 

 من األسماء الخمسة 

فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه اسم  أبوك  ذهب أبوك إلى القاهرة 

 من األسماء الخمسة 

ه الواو ألنه اسم من خبر مرفوع وعبلمة رفع ذو  المصرى ذو علم وأدب 

 األسماء الخمسة  

مفعول به منصوب باأللف ألنه اسم من  أخاك  رأيت أخاك فى المدرسة 

 األسماء الخمسة 

اسم مجرور وعبلمة جره الٌاء ألنه اسم من  أبٌك  ذهبت إلى أبيك فى عمله 

 األسماء الخمسة 

أللف ألنه اسم إن منصوب وعبلمة نصبه ا أباك  إن أباك أبر الناس بك 

 اسم من األسماء الخمسة 

اسم كؤن منصوب وعبلمة نصبه األلف ألنه  حماك  كأن حماك أب لك 

 اسم من األسماء الخمسة 

اسم مجرور بحرف الجر ) البلم (وعبلمة  ذى  كن عونا لذى الحاجة 
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 61 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 جره الٌاء ألنه اسم من األسماء الخمسة 

 

  بة عن الحركات اإلعرابٌةتعرب األسماء الخمسة بعبلمات )فرعٌة( نٌا

 . نٌابة عن الكسرة بالٌاءنٌابة عن الفتحة وتجر  باأللفنٌابة عن الضمة وتنصب  بالواوترفع 

 ) أ (   فً حالة الرفع                   -األمثلة : 

 فً جماعِة اإلذاعِة المدرسٌِة . أخوكٌشارُك                المسجَد ألداِء الصبلِة . أبوكدخل 

 خلٍق عظٌٍم . ذورسولُ هللاِ                  ناطق  بالحِق . فوك             رجلُ عطوُف القلِب . وكحم

 ب (  فً حالة النصب )                           

 جنب السٌارة .حماك شاهدت        وردة جمٌلة . أخاكأعطٌت       إلى الطبٌب . أباها فاطمةرافقت 

 األخبلق الحسنة . ذاصادقت                   م .ٌا صائ فاكطٌب هللا 

 ) ج ( فً حالة الجر                       

 صباًحا . أخٌكذهبت إٌمان إلى                    فً الكرم والسماحة . أبٌكأنت مثل 

ًِّ ٌسٌلُ الماُء ِمْن  َقاِء . فِ  َرةٍ ُعسْ  ذيٌعطُف المإمنون على                           السِّ

  :شروط إعراب هذه األسماء أربعة شروط هً 

 )أي أنها متصلة بمضاف إلٌه (             أبو بكر حضر، : أبوك كرٌممثل  أن تكون مضافة

  أن تكون مفردة مثل: عرفت أخاك مجتهد

 أبً و أخً لٌست من األسماء الخمسة( أن تكون إضافتها إلى غٌر ٌاء المتكلم         ) أي إن

( أن تك ًّ  ون مكبرة )غٌر مصغرة :أخ

 ()ال فُّض فوك               مثل:وٌشترط فً )فم( زوال المٌم منه 

. ذيوفً )ذو( أن تكون بمعنى صاحب مثل :   )كلُ   (خلٍق محبوب 

 تدرٌبات
 

 أكمل مكان النقط باسم من األسماء الخمسة:س : 

 ( أبٌك -أبوك  -)أبى                                                     ٓحضر...................حفل المدرسة -ٔ

 فاك ( -فوك  -)فمك                                                   ٓاغسل.................بالماء والصابون -ٕ

 ذا ( -ذي  -)ذو                                                 ٓسلمت على...............األخبلق الحمٌدة -ٖ

 أخوك( –أخاك  -)أخٌك                                                  ٓسلمت على..................فً الحفلة -ٗ

 حمو ( –حموك  -)حماك                                                        ٓقابلت.................فً الشارع -٘

 أبى  ( -أبو  -)أبا                    ٓالصدٌق صاحب رسول هللا )ص( فً غار ثور بكر ................. -ٙ

 أباك ( -أبٌك  -) أبوك                                 ٓقابلت ...................فً مدرسة دار الفكر الخاصة  -7

 ذا ( -ذو  -)ذي                                   ٓ.................النورٌن لقب الصحابً عثمان بن عفان -8

 ذا ( -ذو  -لقب عثمان بن عفان ب.......................النورٌن                                       )ذي  -9

 ذا ( -ذو  -)ذي                             ٓقابلت...........................األخبلق الحسنة فً المسجد -ٓٔ

 أخٌك ( –أخاك  –) أخوك                 ٌت ..................ٌدرك الخطؤ.                                 ل -ٔٔ

 أخً ( –أخاك  –) أخوك               لٌت ..................ٌدرك الخطؤ.                                    -ٕٔ

 أبوك ( –أباك  –) أبً                                            كان................حاضًرا.               -ٖٔ

 أدخل علً كل جملة فعبل ناسخا مرة وحرفا ناسخا مرة أخري وغٌر ما ٌلزم .س : 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 61 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 حموك أخبلقه فاضلة .

............................................................................................ 

 علم محترم بٌن الناس .ذو ال 

............................................................................................. 

 جـ( أبً ٌعلمنً إلقاء الشعر .

............................................................................................. 

 ً الجمل اآلتٌة واكتب الجملة صحٌحة :احذف الناسخ فس : 

 لعل أخاك هو الفائز األول .        ................................................... -ٔ

 إن ذا العلم محترم .                  ................................................... -ٕ

 ..................................................لٌت أباه حاضر .                      -ٖ

 كان السباق إلً الخٌر أبا بكر      ................................................... -ٗ

 إن أباك محسن .                      .................................................. -٘

 ...................................................          إن ربك ذو مغفرة للناس . -ٙ

 أصبح ذو العلم ذا مكانة رفٌعة.    ................................................... -7

 كؤن ذا القوة أسد  .                    ................................................... -8

 وة أسًدا.                    ..................................................ظل ذو الق -9

 أعرب ما تحته خط:س : 

 مجتهد  .  ........................................................................... أخً -ٔ

. .............................................. أخوك -ٕ  .............................مجتهد 

 مجتهد  .  ........................................................................... األخ -ٖ

 حاضر  .  ........................................................................... أبً -ٗ

. ......................... أبوك -٘  ..................................................حاضر 

.......................................................................... أباكإن  -ٙ  حاضر 

 حاضًرا....................................................................... أبوككان  -7

......... أبًإن  -8  ..................................................................حاضر 

 العقل........................................................................ بذياستعن  -9

 أصبح أخً طبًٌبا...................................................................... -ٓٔ

 أخوك طبًٌبا.................................................................... أصبح -ٔٔ

 إعراب الفعل المضارع -ٕ

فهو  إال إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكٌد، و ٌكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً  الفعل المضارع معرب

 .مبنً 

 أوال ً: نصب الفعل المضارع
 

 الم التعلٌل ( –حتى  – كً –لن  –) أن  هًإذا سبق بؤداة نصب و الصحٌح اآلخر بالفتحة الظاهرة ع ٌنصب المضار

 عبلمة اإلعراب الفعل الجملة
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 62 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 تذاكر لتنجح ٌجب أن تذاكرَ 

 تنجح

 ( و عبلمة النصب الفتحة أن مضارع منصوب بعد )

 ( و عبلمة النصب الفتحة ل مضارع منصوب بعد )

 ( و عبلمة النصب الفتحة لن مضارع منصوب بعد ) لَ أهم لن أهمل فً واجبً

 ( و عبلمة النصب الفتحة كً مضارع منصوب بعد ) أتفوقَ  أجتهد كً أتفوقَ 

 ( و عبلمة النصب الفتحة لن مضارع منصوب بعد ) نسكت الشاب الطموح ٌسعً حتى ٌتحقق أمله

 ٌل وعبلمة النصب الفتحةالتعل ممضارع منصوب بعد ال ٌنال ٌعبد المإمن ربه لٌنال رضاه

 ثانٌاً : جزم الفعل المضارع
 الم األمر ( –ال الناهٌة  –) لم       هًٌجزم الفعل المضارع الصحٌح اآلخر إذا سبق بؤداة جزم و  -ٔ

  عبلمة جزم المضارع الصحٌح اآلخر السكون . -ٕ

 ) ما تفٌده حروف الجزم (

  ) ال ( تفٌد طلب ترك الفعل .     تفٌد طلب القٌام بالفعل . ) البلم (     ) لم ( تفٌد نفً حدوث الفعل .

 عبلمة اإلعراب الفعل الجملة

 وعبلمة الجزم السكون ملمضارع مجزوم  ب ٌهمل لم ٌهمل المسلم واجبه

 بل الناهٌة وعبلمة الجزم السكونبمضارع مجزوم  تإجل تإجل عمل الٌوم للغد ال

 بلم األمر  وعبلمة الجزم السكونم  بمضارع مجزو تحرص لتحرص على الصبلة

 رفع الفعل المضارعثالثاً :
 ٌرفع الفعل المضارع إذا لم ٌسبقه ناصب وال جازم . -ٔ

 عبلمة رفع الفعل المضارع الضمة الظاهرة علً آخره إذا كان صحٌح اآلخر . -ٕ

 عبلمة اإلعراب الفعل الجملة

 الرفع الضمة ةق بؤداة نصب أو جزم و عبلممضارع مرفوع ألنه لم ٌسب تفهم تفهم البنت أمها

 الرفع الضمة ةمضارع مرفوع ألنه لم ٌسبق بؤداة نصب أو جزم و عبلم تساعد تساعد المعلمة طبلبها

 الرفع الضمة ةمضارع مرفوع ألنه لم ٌسبق بؤداة نصب أو جزم و عبلم تحب ندى تحب الحلوى

 تدرٌبات
 -وبٌن سبب نصبه :استخرج كل مضارع منصوب فٌما ٌؤتً  -س 

 ٓال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه  -ٕ           ٌٓجب أن ٌتحد العرب لٌرتفع شؤنهم  -ٔ

 ٓلن تنال رضا هللا حتى تنفق مما تحب  -ٗ                   ٓسافر كً تزداد خبرتك بالحٌاة  -ٖ

 ٌٓجب أن تقرأ كثٌراً لتستفٌد  -٘

 -فٌما ٌؤتً واذكر عبلمة جزمه : استخرج كل مضارع مجزوم -س 



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 

 63 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 ٓال تإخر عمل الٌوم إلً الغد  -ٕ                                        ٓال تصعر خدك للناس  -ٔ

 ٓوعلً هللا فلٌتوكل المإمنون  -ٗ                                         ٓلم أقصر فً واجبً  -ٖ

 واضبط الفعل بعدها :أكمل مكان النقط بؤداة نصب مناسبة  -س 

 ٓ............... ٌستقٌم الظل والعود أعوج  -ٔ

 من القواعد الصحٌة  ............... تغسل ٌدٌك قبل األكل وبعده . -ٕ

 ٌجتهد اإلنسان .............. ٌصل إلً ما ٌرٌد . -ٖ

 الشاب الطموح ٌسعً .............. ٌتحقق أمله . -ٗ

 -أعرب ما تحته خط : -س 

  ٓإال من ٌسالمنا  نسالملم  -ٕ                   ٓالمجتهد إلً غاٌته  ٌصل -ٔ

 ٓالرخاء  لٌنتشرٌجب أن نعمر الصحراء  -ٗ                     ٓقوم  من قوٍم  ٌسخرال  -ٖ

   ٓهللا   ٌرحمهمالراحمون  -٘

 -اقرأ القطعة التالٌة ثم أجب : -س 

، وال تسمح ألحد أن ٌنتقص من حرٌتك ، واعتمد علً هللا ؛ ألن اإلٌمان قوٌاً " قال والد ٌنصح ابنه : ٌا بنً ، كن  

حراً ، فلم تخلق إال لتكون حراً ، ولن تحافظ علً هذه الحرٌة إال بالعمل الجاد  اإلنسانتذلل الصعاب ، وقد خلق هللا  قوة

 والخلق القوٌم "

 أعرب ما تحته خط . -ٕ     استخرج كل فعل مضارع فً القطعة السابقة وأعربه . -ٔ

 األفعال الخمسة وإعرابها -ٖ

كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء  األفعال الخمسة

 المخاطبة 

الضمٌر  الفعل    األمثــــــلة

 المتصل 

 إعرابه 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  ألف االثنين  يتعاقبان  الليل والنهــار يتعاقبان

 ت النون ثبو

فعل مضارع منصوب وعالمة  ألف االثنين  يفيا  الصديقان الوعد  يفيايسرنى أن 

 نصبه حذف النون 

فعل مضارع مجزوم وعالمة  ألف االثنين  تقصرا  فى أداء الواجب  تقصرا أنتما لم

 جزمه حذف النون 

ع وعالمة رفعه فعل مضارع مرفو واو الجماعة  يؤيدون  المصريون يؤيدون السالم العادل 

 ثبوت النون 

فعل مضارع منصوب وعالمة  واو الجماعة  يقترفوا  هــم لن يقترفوا رذيلة 

 نصبه حذف النون 
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 64 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 الخمسة لعبلمات إعراب األفعا

 وتنصب وتجزم بحذفها .لنون ترفع بثبوت ااألفعال الخمسة 

 

 عبلمة اإلعراب الفعل الجملة

 مرفوع بثبوت النونمضارع فعل  ٌلعبان الفرٌقان ٌلعبان

 مرفوع بثبوت النونمضارع فعل  ٌتفوقون المجتهدون ٌتفوقون

 مرفوع بثبوت النونمضارع فعل  ٌحافظون الرجال ٌحافظون على العهد

 فعل مضارع منصوب بحذف النون خراٌد الطالبان لن ٌدخرا جهدا للتفوق

 فعل مضارع منصوب بحذف النون ٌتفوقوا المهملون لن ٌتفوقوا

 مضارع مجزوم بعد لم و عبلم الجزم  حذف النون ٌهتموا األوالد لم ٌهتموا باللعب

 ال الناهٌة وعبلم الجزم حذف النون مضارع مجزوم بعد تهملى ال تهملى النظافة

 تدرٌبات
 -فاعل مبتدأ فً الجمل التالٌة واكتبها صحٌحة :اجعل ال -س 

 ٌإٌد المصرٌون السبلم العادل . -ٔ

 لم ٌتراجع العرب عن مساندة حقوق الفلسطٌنٌٌن . -ٕ

 لن ٌتقدم العرب إال بالوحدة . -ٖ

 ٌجتمع العرب علً حق . -ٗ

 لن ٌقصر العمال فً أداء الواجب . -٘

 دة .ٌخرج الفرٌقان من الملعب فً صداقة ومو -ٙ

 لن ٌخلف المهذبون وعودهم . -7

 لن ٌؤمن الصٌادون غدر الوحوش . -8

 -ضع فعبلً مناسباً فً المكان الخالً مما ٌؤتً وبٌن عالمة إعرابه : -س 

فعل مضارع مجزوم وعالمة  واو الجماعة  تتوانوا  أنتم لم تتوانوا فى صنع مستقبل الوطن 

 جزمه حذف النون 

ارع مرفوع وعالمة رفعه فعل مض ياء المخاطبة  تقولين  أنت تقولين الحق 

 ثبوت النون 

فعل مضارع منصوب وعالمة  ياء الخاطبة  تصنعى  أنت لن تصنعى الخاملين 

 نصبه حذف النون 

فعل مضارع مجزوم وعالمة  ياء المخاطبة  تقصرى  أنت لم تقصرى فى واجبك 

 جزمه حذف النون
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 المجتهدون ................. علً المركز األول . -ٔ

 ٌجب أن تنامً مبكرة لـ................. مبكرة . -ٕ

 ....... فً مٌادٌن الخٌر .العاقبلن ......... -ٖ

 المهملون لن ................. . -ٗ

 الفرٌقان .................. . -٘

 خاطب بالعبارات التالٌة المفردة ثم المثنً وجمع المذكر . -س 

 أنَت تدافع عن الوطن ، وتحسن إلً الفقراء . -ٔ

 ال تسهر حتى تستٌقظ قبل طلوع الشمس . -ٕ

 نفسك . ال تعتمد إال علً -ٖ

 -أعرب ما تحته خط : -س 

ؤُْمُرُكمْ  هللّاَ  إِنَّ  } -ٔ واْ  أَن ٌَ  .{ أَْهلَِها إِلَى األََماَناتِ  ُتإدُّ

َ  إِنَّ  } -ٕ
ُهم َصّفاً  َسبٌِلِهِ  فًِ ٌَُقاتِلُونَ  الَِّذٌنَ  ٌُِحبُّ  هللاَّ ان   َكؤَنَّ ٌَ ْرُصوص   ُبن  . { مَّ

ا واْ ُتنفِقُ  َحتَّى اْلبِرَّ  َتَنالُواْ  لَن } -ٖ ءٍ  ِمن ُتنفِقُواْ  َوَما ُتِحبُّونَ  ِممَّ ًْ  . { َعلٌِم   بِهِ  هللّاَ  َفإِنَّ  َش

ْحَمنِ  َوِعَبادُ } -ٗ ْمُشونَ  الَِّذٌنَ  الرَّ  . { َسبَلماً  َقالُوا اْلَجاِهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  َوإَِذا َهْوناً  اأْلَْرِض  َعلَى ٌَ

  والمعرفة النكرة -4

  غ١وٖ أٚ ، ؽ١ٛأ ب أٚ ، إَٔبٔ ب أوبْ ٍٛاء ، ( ِؾلك) ِؼ١ٓ غ١و ّٟء ػٍٝ ٠لي اٍُ : إٌىوح
  هعً أٞ:  عٌٕ اٍُ هعً فـ ، طبئوح - ِل٠ٕخ - اِوأح - هعً:  ِضً
  اٌزؼو٠ف أي ٠مجً إٌىوح االٍُ:  ٚػبعً ٘بَ

  اٌجبة – أٔذ – ِىخ – ِؾّل   ِؼوٚف ِؼ١ٓ ّٟء ػٍٝ ٠لي اٍُ : اٌّؼوفخ
  خٍٍِّٛ خٚاضؾ حٕٛه اٌن٘ٓ فٟ ٌٗٚ ٍؼ١ل ِؼوٚف االٍُ ، ٍؼ١ل عبء
  ثبإلضبفخ ٚاٌّؼوف ، ثأي اٌّؼوف ، إٌّٛٛي االٍُ ، اإلّبهح اٍُ ، اٌؼٍُ ، اٌض١ّو   : اٌّؼبهف أٔٛاع
   .ِؼوفخ اٌؾبٌخ ٘نٖ فٟ فزىْٛ ثؼ١ٕٗ هعال لٖلد إما ٌىٓ ، ٔىوح هعً فٟ فبألًٕ ، هعً ٠ب لٍٕب إما :  ٚػبعً ٘بَ

  اٌّؼبهف
  ) ثبإلضبفخ اٌّؼوف – ثأي اٌّؼوف – إٌّٛٛي االٍُ – اإلّبهح اٍُ – ُاٌؼٍ – اٌضّبئو (
 . ٌٚمت ٚو١ٕخ اٍُ ٚ٘ٛ عَٕٗ أفواك ثبلٟ ػٓ ١ّ٠يٖ ّٟء ػٍٝ ٠طٍك ِب وً أٚ ، ثؼ١ٕٗ َِّٝ ػٍٝ ٠لي اٍُ وً   :اٌؼٍُ -1  

  ا١ٌٍَّّٓ لجٍخ اٌىؼجخــ     ٌٍىزبة ِؼوٗ كِْك فٟ أل١ُــ      اٌؾل٠مخ فٟ ِؾّلـ      : أِضٍخ
  عَٕٗ أفواك ثبلٟ ػٓ ٚر١ّيٖ ثؼ١ٕٗ اٌَّّٝ ػٍٝ رلي ِؼبهف ، اٌىؼجخ ، كِْك ، ِؾّل

  اٌظب٘وح اٌضّخ هفؼٗ ٚػالِخ ِوفٛع ِجزلأ : ِؾّلِٛلؼٗ  ، ـ  ؽَت ٠ؼوة اٌؼٍُ -
  اٌٖوف ِٓ ِّٕٛع ألٔٗ اٌىَوح ػٓ ١ٔبثخ اٌفزؾخ عوٖ ٚػالِخ ِغوٚه اٍُ : كِْكـ 
 اٌظب٘وح اٌضّخ هفؼٗ ٚػالِخ عِوفٛ ِجزلأ : اٌىؼجخـ 

  ِؼوفب فٖبه أي ػ١ٍٗ كفٍذ ٔىوح اٍُ فىزبة ، اٌىزبة:  وزبة،   ثأي اٌّؼوف -2
 اٌّىزجخ فٟ اٌىزبة

 فإٔجؼ اٌْؼو إٌٝ وزبة أض١ف ، ِؼوفخ اٌْؼو ، ٔىوح فىزبة ، ِؼوفخ اٍُ إٌٝ أض١ف ٔىوح اٍُ  :ثبإلضبفخ اٌّؼوف -3
  اٌؼٍَٛ وزبة – خاٌّلهٍ ِل٠و:  ثبإلضبفخ ِؼوفب وزبة
 ،  اٌغٍّخ فٟ ِٛلؼٗ ؽَت ٠ٚؼوة ِضبفب األٚي هوٕٗ ػٍٝ ٠طٍك ، ِؼوفخ ٚاٌضبٟٔ ، ٔىوح األٚي ا١ٍّٓ ِٓ ٠ووت اٌزوو١تــ 

  ِغوٚها إ١ٌٗ ِضبفب اٌضبٟٔ ٚػٍٝ
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 66 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 اٌمواءحِ  وزبةُ  ٘نا
 اٌظب٘وح اٌضّخ هفؼٗ خٚػالِ ِوفٛع فجو : وزبةُ ــ    ِجزلأ هفغ ِؾً فٟ اٌَىْٛ ػٍٝ ِجٕٟ إّبهح اٍُ : ٘ناــ 
 اٌظب٘وح اٌىَوح عوٖ ٚػالِخ ِغوٚه إ١ٌٗ ِضبف : اٌمواءحِ ــ 

 ( أٌٚئه ، رٍه ، مان ، مٌه ، ٘ؤالء ، ٘بربْ ، ْ٘نا ، ٘نٖ ، ٘نا ) :   اإلّبهح ٍّبءأ -4
 اإلػواة ِٓ ٌٗ ِؾً ال رٕج١ٗ ؽوف ، ٌٍزٕج١ٗ ٚاٌٙبء ، ٚ٘ىنا ، ربْ ، ماْ ، مٞ ، ما : األًٕ
 زغ  ِّ وزبة   ٘نا

  ِجزلأ هفغ ِؾً فٟ اٌَىْٛ ػٍٝ ِجٕٟ إّبهح اٍُ : ما ، اإلػواة ِٓ ٌٗ ِؾً ال اٌفزؼ ػٍٝ ِجٕٟ ؽوف ٌٍزٕج١ٗ : اٌٙبء
 اٌظب٘وح اٌضّخ هفؼٗ ٚػالِخ ِوفٛع ، ٌىزبة ٔؼذ : زغ  ِّــ  اٌظب٘وح اٌضّخ هفؼٗ ٚػالِخ ِوفٛع فجو : وزبة  ــ 

  اٌىزت ٘نٖ اّزو٠ذ
  ثٗ ِفؼٛي ٖٔت ِؾً فٟ اٌىَو ػٍٝ ِجٕٟ إّبهح اٍُ:  مٖ ، اإلػواة ِٓ ٌٗ ِؾً ال اٌفزؼ ػٍٝ ِجٕٟ فؽو ٌٍزٕج١ٗ اٌٙبء:  ٘نٖ

 اٌىواَ ٘ؤالء ػٍٝ ٍٍّذ
 ِغوٚه اٍُ ، عو ِؾً فٟ اٌىَو ػٍٝ ِجٕٟ إّبهح اٍُ:  أٚالء ، اإلػواة ِٓ ٌٗ ِؾً ال اٌفزؼ ػٍٝ ِجٕٟ ؽوف ٌٍزٕج١ٗ:  اٌٙبء
  وو٠ّبْ هعالْ ٘ناْ
 ِضٕٝ ألٔٗ األٌف هفؼٗ ٚػالِخ ِوفٛع ِجزلأ إّبهح اٍُ : ٘ناْ
  (  اٌؼبلً ٌغ١و ِب ، ٌٍؼبلً ِٓ ، اٌالرٟ ، اٌن٠ٓ ، اٌٍزبْ ، اٌٍناْ ، اٌزٟ ، اٌنٞ ) :   ٌِٕٛٛخ ٍّبءأ -5

  إٌّٛٛي ٍٕخ رَّٝ اٌغٍّخ ٚ٘نٖ ، ثؼلٖ ثغٍّخ إال كالٌزٗ رىزًّ ال إٌّٛٛي االٍُ
 ٍٕخ ِٓ ثل ال ، َِزم١ُ غ١و ٠ىْٛ اٌىالَ ، ٍٚىزٕب اٌنٞ ِؼٍّٟ أؽت لٍٕب إما ٌىٓ ، ١لحِف عٍّخ ٘نٖ ، ِؼٍّٟ أؽت  : ِضبي

 أكثٕٟ اٌنٞ ِؼٍّٟ أؽت : فٕمٛي ، اٌٍٖخ ػٍٝ ػبئل هثظ ض١ّو ػٍٝ رْزًّ أْ ثل ال اٌٍٖخ ٚ٘نٖ ، إٌّٛٛي
 ثٗ ِفؼٛي ٖٔت ِؾً فٟ ِجٕٟ زًِٖ ض١ّو ٚا١ٌبء ، ٌٍٛلب٠خ ٚإٌْٛ ، اٌفزؼ ػٍٝ ِجٕٟ ِبٗ فؼً أكة ، فؼ١ٍخ عٍّخ : أكثٕٟ

  اٌواثظ ٟ٘ ٘نٖ ٚا١ٌبء ،
 اإلػواة ِٓ ٌٙب ِؾً ال اٌٍٖخ ٚعٍّخ ،(  عٍّخ ّجٗ ، فؼ١ٍخ ، ا١ٍّخ)  أٔٛاع صالصخ ػٍٝ اٌٍٖخ عٍّخ
  إٌّٛٛي ٍٕخ عٍّخ أكثٕٟ ، أكثٕٟ اٌنٞ اٌّؼٍُ أؽزوَ

 : اٌن٠ٓ اٌّؤٔش، ٌٍّضٕٝ : اٌٍزبْ اٌّنوو، ٌٍّضٕٝ : اٌٍناْ ،اٌّؤٔش ٌٍّفوك : اٌزٟ اٌّنوو، ٌٍّفوك : اٌنٞ:  إٌٌّٛٛخ األٍّبء
 اإلٔبس ٌغّغ : اٌالرٟ اٌنوٛه، ٌغّغ
  اٌّضٕٝ إػواة رؼوثبْ اٌٍزبْ ، اٌٍناْ ػلا ِب ، ِج١ٕخ إٌٌّٛٛخ األٍّبء وً إٌٌّٛٛخ األٍّبء إػواة

 ِْزووخ ٌِٕٛٛخ أٍّبء ٕٚ٘بن ،(  اٌالرٟ ، ن٠ٓاٌ ، اٌٍزبْ ، اٌٍناْ ، اٌزٟ ، اٌنٞ)  ِقزٖخ ٌِٕٛٛخ أٍّبء ٕ٘بن:  ٍِؾٛظخ
  ( ِب ، ِٓ) ِضً
 االٍُ ٌىٓ ، ٚ٘ىنا ، اٌّؤٔش ٌٍّفوك اٌزٟ ، اٌّنوو ٌٍّفوك اٌنٞ ٠ؼٕٟ ، ّٟء ٌىً فبٕخ اٌقبٕخ إٌّٛٛالد ِٓ اٍُ ٚوً

 . األٔٛاع ِٓ ٔٛع ٌىً ٠ٍٖؼ اٌؼبَ إٌّٛٛي
  غبئت أٚ ، تِقبط أٚ ، ِزىٍُ ػٍٝ ٌٍلالٌخ ٚضغ الضمائر : اسم  -ٙ

 . ِزىٍّب وٛٔٗ ػٍٝ ٚكي ِؾّل ِؾً ؽً (أٔب ) اٌض١ّو ، ٚطٕٟ أؽت أٔب:  لبئال ٔفَٗ ػٓ ٠زؾلس  ِؾّل
  اٌضّبئو ػ١ٍٙب ٠طٍك اٌٖو٠ؾخ األٍّبء ِؾً رؾً اٌزٟ األٍّبء
  ض١ّو ِجٕٟ فٟ ِؾً .............  ٚرؼوة ، ِج١ٕخ وٍٙب اٌضّبئو اٌضّبئو إػواة
  اٌضّبئو أٔٛاع
  غبئت/  ِقبطت/  ِزىٍُ : لالٌخاٌ ؽَت
 ٘ٛ : اٌغبئت ، أٔذ : اٌّقبطت ، أٔب : اٌّزىٍُ
  َِززو/  ثبهى : ٚاالٍززبه اٌظٙٛه ؽَت
 (  ٌٍّزىٍُ ثبهى ض١ّو أٔب ، ٚطٕٟ أؽت أٔب)    ٚوزبثخ ٌفظب اٌزوو١ت فٟ ٕٛهح ٌٗ:  اٌجبهى
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 (  أٔذ رمل٠وٖ َِززو ض١ّو فبػًاٌ ، غ١ون ٍبػل)  ٚوزبثخ   ٌفظب   ظب٘و غ١و ِقف١ب   ٠ىْٛ:  اٌَّززو
 : ل١َّٓ إٌٝ ٠ٕمَُ اٌجبهى اٌض١ّو
 ِزًٖ : اٌضبٟٔ ، ِٕفًٖ : األٚي

  ٚاٌىزبثخ إٌطك فٟ َِزمال   ٠أرٟ ض١ّو وً ٘ٛ : إٌّفًٖ اٌض١ّو
  ِٕفًٖ ض١ّو : أٔب ، اٌطج١ؼخ أؽت أٔب
  ِٕفًٖ ض١ّو: أٔزٓ ، اٌؼٍُ ػٍٝ ِمجالد أٔزٓ ، طبٌجبد ٠ب

  ِٕفًٖ ض١ّو : ّ٘ب ، اٌؾفً فٟ ٠ْبهوبْ ّ٘ب
ب:  رىْٛ لل اٌىٍّخ ٚ٘نٖ ، لجٍٗ ثىٍّخ ِزٖال   ٠ٚىْٛ ، ٚاٌىزبثخ إٌطك فٟ ٠َزمً ال ض١ّو وً ٘ٛ : اٌّزًٖ اٌض١ّو  ّ  فؼال  /  اٍ

  ؽوف ب/ 
 .  ثبٌفؼً ارًٖ ) اٌفبػً ربء)  ٕ٘ب اٌض١ّو ، اٌضّوح لطفذُ :  ٔفَٗ ػٓ اٌفالػ لبي:  ِضبي

ا ِؾّل   فبطت  . ثبالٍُ ارًٖ ) اٌىبف)  ٕ٘ب اٌض١ّو ، وج١و ِٕيٌه:  لبئال   ٍؼ١ل 
 ٘ٓ/  ُ٘/  ّ٘ب/  ٟ٘/  ٘ٛ   : اٌغبئت ضّبئوـ   أٔزٓ/  أٔزُ/  أٔزّب/  أٔذِ /  أٔذَ ــ  : اٌّقبطت ضّبئو   ٔؾٓ – أٔب   : اٌّزىٍُ ضّبئوـ 

 تــعــنــال -ٗ

 وصفه هو المنعوت والصفة نفسها تسمً نعتلشًء قبله والذي ٌتم  هح صفة لما قبله أي وصفضهو اسم  ٌو

والنعت ٌطابق وٌشابه وٌماثل المنعوت فً كل شًء مرفوع أو منصوب أو مجرور أو النوع تذكٌر وتؤنٌث أو العدد 

 ٓة ( نكر –معرفه ) مثنً جمع أو  –مفرد 

 ٓ والنعت ٌؤخذ نفس إعراب المنعوت الذي قبل النعت

 اإلػزاب انىؼد األمثـــــــــــــــــــــــــهح

 وؼد مزفُع َػالمح رفؼً انضمح  انظاٌزج َفيز فٝ ِٖـــــــــــــــو ف١و ٚف١و

 وؼد مزفُع َػالمح رفؼً انضمح انظاٌزج انصانح اٌّٛاطٓ اٌٖبٌؼ ٠جني عٙلٖ ٌوفؼخ ٚطٕٗ

 وؼد مىصُب َػالمح وصثً انفتحح انظاٌزج انىاجحح ٚرٛع١ٗ إْ اٌَّوؽ١خ إٌبعؾخ ١ٍٍٚخ رضم١ف

 وؼد مجزَر َػالمح جزي انكسزج انظاٌزج تىاءج ٠ل ثٕبءح روفغ ٕوػ اٌٛطٓ وً

 وؼد مزفُع َػالمح رفؼً األنف ألوً مثىّ انمتُاسيان اٌقطبْ اٌّزٛاى٠بْ ال ٠ٍزم١بْ

وؼد مجزَر َػالمح جزي انياء ألوً جمغ مذكز  انمستثديه ها٠بد اٌَّزؼّو٠ٓ اٌَّزجل٠ٓ رزٙبٜٚ

 سانم

ٝ ثأٍّبء وض١و ِٓ اٌؼوث١بد ٠ؾفً اٌزبه٠ـ اٌؼوث

 اٌقبٌلاد

 انؼزتّ

 انخانداخ

 وؼد مزفُع َػالمح رفؼً انضمح انظاٌزج

وؼد مجزَر َػالمح جزي انكسزج انظاٌزج ألوً 

 جمغ مؤوث سانم
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 : المنعوت مبتدأمثلة أ

 الطالب المجتهد نشٌط ** 

 ٓ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة نعتالمجتهد: *   ٓ منعوتوهو مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة  -الطالب:

 ٓ خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة -نشٌط:

وفً   ( مفرد) فراد وفً اإل( المذكر ) نجد أن النعت المجتهد طابق المنعوت الطالب فً الحرف )ال( وفً النوع 

 اإلعراب ) مرفوع بالضمة(

 ٓ نبوالمصرٌون المخلصون محبو** 

 ٓ : نعت مرفوع وعبلمة رفعه الواوالمخلصون*  ٓ منعوتوهو لواو : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه االمصرٌون

 ٓ : خبر مرفوع وعبلمة رفعه الواونبومحبو

نجد أن النعت المخلصون مطابق للمنعوت المصرٌون فً كل شًء فً العدد جمع وفً النوع ذكر وفً التعرٌف معرفة 

 وفً األعراب مرفوع بالواو

 المنعوت خبر

 ٓ طوننشٌ نومهإالء المعل** 

 ٓ مبنً على الكسر فً محل رفع : مبتدأ هإالء

 ٓ: نعت مرفوع وعبلمة رفعه الواو نشٌطون*       ٓ منعوت: خبر مرفوع وعبلمة رفعه الواو  معلمون

 ٓ هذه وردة جمٌلة** 

 ٓ : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمههذه

 ٓ وعبلمة رفعه الضمه: نعت مرفوع جمٌلة*  ٓ منعوت : خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمهوردة

 -: المنعوت فاعل ٌكون النعت مرفوع

 ٓ شرح المعلم النشٌط الدرس **

 فعل ماضً -: شرح 

 نعت مرفوع وعبلمة رفعه الضمه -:النشٌط *    فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة ) منعوت( -: المعلم

 ٓوعبلمة نصبه الفتحة مفعول به منصوب  -:الدرس

 -منصوب :لنعت ٌكون ا مفعول بهالمنعوت 

 ٓ أكل األب الطعام الشهً **

 ٓ فاعل مرفوع  وعبلمة رفعه الضمه  -: األب*               ٓمبنً على الفتح فعل ماضً  -: أكل

 ٓ نعت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة  -: الشهً*   ٓ منعوتمفعول به وعبلمة نصبه الفتحة   -: الطعام

 ٓ الطوٌلٌنكتبت الطالبات المجتهدات الدرسٌن  **

 ٓ التاء تاء التؤنٌث مبنً على الفتح و فعل ماضً  -: كتبت

 ٓة مرفوع وعبلمة رفعه الضم نعت  -: المجتهدات*     منعوتمرفوع وعبلمة رفعه الضمه  فاعل  -: الطالبات

 ٓ لٌاءنعت منصوب وعبلمة نصبه ا  -: الطوٌلٌن*  ٓ  منعوتمفعول به ومنصوب وعبلمة نصبه الٌاء   -: الدرسٌن

 ٓ نجد أن النعت الطوٌلٌن ٌتبع وٌطابق الدرسٌن فً كل شًء

 المنعوت اسم مجرور ٌكون النعت مجرورا

 ٓ خذ المهندس المسطرة من المكتب الواسعأ **

 ٓ : نعت مجرور وعبلمة جره الكسرةالواسع*  ٓ : اسم مجرور وعبلمة جره الكسرةالمكتب ٓ : حرف جرمن

 ٓ ٌن الكبٌرتٌنركب األوالد فً السٌارت**  

 ٓ نعت مجرور وعبلمة جره الٌاء  -:الكبٌرتٌن*  ٓ اسم مجرور وعبلمة جره الٌاء  -:السٌارتٌن*  :حرف جرفً

 النعت مطابق المنعوت فً التثنٌة واألعراب والتعرٌف بال 
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 تدرٌبات
 استخرج من الجمل النعت والمنعوت مبٌن عبلمة األعراب س :

 ٓألبنائه الوطن الجمٌل مسكن 

 ٓ فتح المهندس الغرفتٌن الكبٌرتٌن

 ٓ العامبلت المخلصات محبوبات

 ٓبنً ) خوفو ( الهرم األكبر 

 ٓفً مصر صناعة حدٌثة 

 :أعرب الجمل اآلتٌةس : 

 ٓ الجلٌس الصالح خٌر من الجلٌس السوء

 ٓ هذا طالب علم متفوق

 ٓ هذه بنت جمٌلة طٌبة

  ٓ الطرٌق المستقٌم ٌوصل إلى الجنة

 ٓلغالٌة قرٌبة من المإمنٌن جنة هللا ا

  ٓ المصرٌات المخلصات مفٌدات للوطن

 ٓاألرض الخضراء مبهجة 

 ٓالهواء النظٌف منعش 

 الحال -٘
 

 ٓ* الحال : اسم منصوب ، تبٌن هٌئة صاحبها عند حدوث الفعل

 ٓ* صاحب الحال : ٌؤتً فاعبل ، وٌؤتً مفعوال به ، أو هما معا 

 ٓون معرفة ، والحال نكرة* صاحب الحال : ال بد أن ٌك

 ٓ* الحال : ٌكون دائما منصوب

 إػزاب انحال انحال إػزاتً صاحة انحال انجمهــــــــــح

 حال مىصُب تانفتحح سزيؼــًـا فاػم انغثار اوتشز انغثار سزيؼــًـا

 حال مىصُب تانفتحح مىتصــًزا فاػم انجيش جاء انجيش مىتصـــًزا

 حال مىصُب تانفتحح واضجـــح مفؼُل تً زجانثم قطفد انثمزج واضجـــح

 حال مىصُب تانفتحح َاسؼـــًا مفؼُل تً انمىشل تىيىا انمىشل َاسؼـــــًـا

 حال مىصُب تانكسزج مسزػاخ مفؼُل تً انطانثاخ رأيد انطانثاخ مسزػاخ

 انالػة صافح انالػة مىافسً متحاتيه

 مىافسً

 فاػم

 مفؼُل تً

 ألوً مثىّحال مىصُب تانياء  متحاتيه
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حال مىصُب تانياء ألوً جمغ  مجٍـــديه مفؼُل تً انالػثيه رأِ انطفم انالػثيه مجٍديه

 مذكز سانم

 انمؼهم ٓ فرحٌناستقبل المعلم الناظر 

 انىاظز 

 فاػم 

 مفؼُل تً 

 حال مىصُب تانياء ألوً مثىّ 

 ٓمٌذ سعٌدا " " جاء التل       -بالفتحة إذا كان مفردا :الحال ٌنصب  *هام وعاجل 

 ٓ" جاء التلمٌذان سعٌدٌن "                         -* الحال ٌنصب بالٌاء إذا كان مثنى :

 ٓ" حضر المهندسون نشٌطٌن "           -* الحال ٌنصب بالٌاء إذا كان جمع مذكر سالم :

  ٓ" قطفت الثمرات ناضجات "       -* الحال ٌنصب بالكسرة إذا كان جمع مإنث سالم :

 نموذج لئلعراب 

 ٓشربت الماء صافٌا -ٕ                                  ٓسار القطار مسرعا -ٔ

 إعرابها الكلمة

 ٓ مبنً على الفتح فعل ماض ( سارٔ

 ٓفاعل مرفوع ، وعبلمة رفعه الضمة  القطار

 ٓالفتحة  ا، وعبلمة نصبه ةحال منصوب مسرعا

 ٓفاعل فعل ماض ، والتاء تاء ال ( شربتٕ

 ٓمفعول به منصوب ، وعبلمة نصبه الفتحة  الماء

 ٓالفتحة  ا، وعبلمة نصبه ةحال منصوب صافٌا

 

  -هام وعاجل :

 كلمة )الحال( بغٌر) تاء التؤنٌث( فً أخرها ، صالحة ألن تكون مذكرة أو مإنثة مثل )الحال سعٌد أو سعٌدة(  -ٔ

 ا ( مسرعالقطار ؟( فٌكون الجواب هو لفظ الحال  ) أتى القطار تعرف داللة الحال بوضع سإال مثل )كٌف أتى  -ٕ

 ٓما ٌؤتً بعد المعارف أحوال ،    ) جاء الولد نشٌطا (  -ٖ

 ٓما ٌؤتً بعد النكرات صفات  ،    ) جاء ولد نشٌط ( -ٗ

 تدرٌبات
 ٓعٌن الحال وصاحبها  -أ

 ٓرقت الشمس مصفرةأش -ٕ                                ٓغرست الشجرة مورقة -ٔ

 ٓشاهدت السماء صافٌة -ٗ                                 ٓأقبل السائح مسرورا -ٖ

 ٌٓستقبل الطفل العٌد فرحا -ٙ                        ٓرعةركب التلمٌذ السٌارة مس -٘

 ٓعٌن الحال التً تبٌن هٌئة الفاعل ، والحال التً تبٌن هٌئة المفعول به -ب

 ٓلصدٌق باسماأقبل ا -ٔ

 ٓأحترم الرجل صادقا -ٕ

 ٓسمعت الخبر سارا -ٖ
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 ٌٓخرج النحل العسل صافٌا -ٗ

   ٓنزل المطر غزٌرا -٘

 ٓاجعل كل نعت فً الجمل اآلتٌة حاال ،وغٌر ما ٌلزم -ج

 ٓأحب التلمٌذ المهذب فً حدٌثه -ٔ

 ٓقرأت القصة المسلٌة -ٕ

 ٓحضر الجنود المنتصرون  -ٖ

  ٓرالمغرداستمعت إلى العصفو -ٗ

 ٓأعرب ما تحته خط -د

                        ٓالتلمٌذات مإدباتتحب المعلمة  -ٔ

 ٓفرحٌنالقطن  الفبلحونٌجمع  -ٕ

                        ٓ معتدالفً الصف  التلمٌذٌقف  -ٖ

 ٓالخطة كاملةرسم القائد  -ٗ

 دا  ونموذج االجابةقطع النحو الواردة فى نهاٌة كتاب األنشطة المدرسة وهى مهمة ج
 األول : التدرٌب

لٌحققها . لٌصل الى أعلى الدرجات ، ولٌت كل إنسان ٌكون  ٌسعى آمال وطموحات وأهداف عدٌدةإنسان ) لكل  
 .ٌعٌه كل ذي طموح وبصٌرةمبدأ متمسكا بدٌنه ، وهو ٌسعى لتحقٌق أهدافه وقٌم مجتمعه فهذا 

خبرا    - فعبل مضارعا منصوبا وبٌن سبب نصبه  -ٔة السابقة : استخرج من الفقر -ب    أعرب ما تحته خط -أ
 اسما من األسماء الخمسة وأعربه    - لفعل ناسخ وحدد عبلمة إعرابه 

 المعلمون المجتهدون مخلصون ) أدخل حرفا ناسخا على الجملة السابقة وغٌر ما ٌلزم ( -جـ          
 االعراب :  اإلجابة

 وعبلمة جره الكسرة  إنسان : مضاف الٌه مجرور
 ٌسعى : فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة 

 مبدأ : خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة 
 االستخراج :-ٕ
 لٌصل السبب سبق ببلم التعلٌل –فعبل مضارعا منصوبا وبٌن سبب نصبه : لٌحققها  -

 الفتحة  –ب( خبرا لفعل ناسخ وحدد عبلمة إعرابه : متمسكا 
 مضاف الٌه مجرور وعبلمة جره الٌاء –اء الخمسة وأعربه : ذي ج( اسما من األسم 
 الجملة بعد دخول الحرف الناسخ : إن المعلمٌن المجتهدٌن مخلصون -ٖ

 الثانً  : اقرأ ثم أجب التدرٌب

فى أقوالك وأفعالك حتى  صادقالٌعٌشوا آمنٌن . فكن التبلمٌذ كرٌم ، ٌسمو بالفرد . ٌجب أن ٌتحلى بت  خلق) الصدق 
 تفوز برضا هللا (

فعبل      -حاال واذكر عبلمة إعرابه   –استخرج من الفقرة ) نعت وبٌن عبلمة إعرابه ب ـ   أعرب ما تحته خط  -أ 
 فعبل مضارعا مرفوعا واذكر عبلمة رفعه ( –مضارعا منصوبا واذكر عبلمة نصبه 

 مجرورة ( –منصوبة  – كلمة )ذو( : ) مرفوعة  -أخوك ذو خلق كرٌم   -ٔ أجب عما ٌلً : -جـ 
 اآلباء .......... أبناءهم   ) ضع فعبل مضارعا مناسبا مكان النقط (  -ٕ

 االعراب اإلجابة
 خلق : خبر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة

 التبلمٌذ : فاعل مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة 
 صادقا : خبر كن منصوب وعبلمة نصبه الفتحة

 االستخراج :
  الضمة –كرٌم ن عبلمة إعرابه      /    نعت وبٌ
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  آمنٌن  منصوب بالٌاءحال وعبلمة إعرابه  : 
 ( ٌتحلى   ) الفتحة -/  تفوزفعبل مضارعا منصوبا واذكر عبلمة نصبه  – 
 ( ٌسمو  ) الضمة –ٌجب فعبل مضارعا مرفوعا واذكر عبلمة رفعه /   –

 مجرورة ( –صوبة من – مرفوعةكلمة )ذو( : )   -خلق كرٌم  ذوأخوك 
 أبناءهم   ) ضع فعبل مضارعا مناسبا مكان النقط ( أو أى فعل مناسب ٌحبوناآلباء  -ب

 لثالثا التدرٌب

، ألن حب انتصارا هو درع األمة ، وهو وسٌلة أمنها وأمانها ، فعدوه لم ٌستطع أن ٌحقق علٌه  المصري)الجندي 
تعالى ، وأن جمٌع المصرٌٌن ٌقفون خلفه مساندٌن ومإٌدٌن ، سبحانه و بربهمصر متؤصل فً دمه ، وبفضل إٌمانه 

 ( ألرضبارك هللا فٌهم ، فهم خٌر أجناد ا

 أعرب ما تحته خط  - أ
فعبل مضارعا ـ  فعبل من األفعال الخمسة وأعربه ـ  خبرا لحرف ناسخ وأعربه :  استخرج من الفقرة السابقة  -ب 

 فعبل مضارعا منصوبا وأعربه ـ  مجزوما وأعربه 
ضع كلمة ) أب ( فى جملتٌن من عندك بحٌث تكون من األسماء الخمسة وتكون مرة مرفوعة ومرة آخرة  -جـ 

 مجرورة وبٌن عبلمة االعراب فى كل مرة .(
ضع الفعل) ٌجتهد( فى جملتٌن من عندك بحٌث ٌكون مرفوعا بثبوت النون مرة ومجزوما بحذف النون مرة دـ 

 أخرى ( 
 االعراب االجابة 

 ري :    نعت مرفوع وعبلمة رفعه الضمة المص
 انتصارا : مفعول بت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة 

 اسم مجرور بفً وعبلمة جره الكسرة  والهاء ضمٌر مبنى فى محل    جر مضاف الٌه –دمه :   دم  
 ب( االستخراج :

 ٌقفون)ثبوت النون( –)الضمة( خبرا لحرف ناسخ وبٌن عبلمة إعرابه: متؤصل 
  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون –ٌقفون من األفعال الخمسة وأعربه :  فعبل

 السكون -: ٌستطع  فعبل مضارعا مجزوما وبٌن عبلمة إعرابه
 أداة النصب أن  –ٌحقق : فعبل مضارعا منصوبا وحدد أداة النصب 

 جل شهم   ) عبلمة االعراب الواو (أبوك رج( كلمة أب مرفوعة / 
 ) عبلمة االعراب الٌاء ( أبٌك استمع الى نصائح كلمة أب مجرورة /  -

 فى المذاكرة ٌجتهدون ح( الفعل ٌجتهد مرفوعا بثبوت النون / التبلمٌذ 
 فى المذاكرة ٌجتهدوا الفعل ٌجتهد مجزوما بحذف النون / الكسالى لم  -

 : الوأ صُ أعتواثغاٌ اٌزله٠ت

وهم دائما ٌخافون هللا ، فاحرص على أن تكون واحدا  حدأدون أن ٌنتظروا جزاء من  أعمالهمٌتقنون  المخلصون) 
 فى حٌاتك (  سعٌدامنهم ، لتعٌش 

 * فعبل من األفعال الخمسة واذكر عبلمة إعرابه    -استخرج من الفقرة : -ب     أعرب ما تحته خط  - أ
 فعبل مضارعا منصوبا بعبلمة أصلٌة  ، وآخر منصوبا بعبلمة فرعٌة 

 (  أعرب الجملة السابقة  )ذو المروءة محبوب -جـ 
 مجرور بالكسرة( –منصوب بالٌاء  –ما تحته خط ....) مجرور بالٌاء  -فضل علٌك   ألبٌك*اختر الصواب  -د 
 خرج التبلمٌذ من الحصة .....................   )أكمل بحال مناسب ( -هـ

 : رابعنموذج االجابة للنموذج ال
 االعراب :

 عبلمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم المخلصون : مبتدأ مرفوع و
 مفعول بت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة والهاء ضمٌر مبنى فى محل جر مضاف الٌه –أعمالهم : أعمال 

 أحد  : اسم مجرور بمن وعبلمة جره الكسرة 
 سعٌدا : حال منصوب وعبلمة نصبه الفتحة 
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 االستخراج :
 ٌنتظروا )حذف النون( –ٌخافون) ثبوت النون (  -رابه  / ٌتقنون ** فعبل من األفعال الخمسة واذكر عبلمة إع

 ** فعبل مضارعا منصوبا بعبلمة أصلٌة   )تكون ( منصوب بالفتحة وهى عبلمة أصلٌة  
 ، وآخر منصوبا بعبلمة فرعٌة  ) ٌنتظروا  (  منصوب بحذف النون وهى عبلمة فرعٌة .

 السكون( –الكسرة  –ضمة ال -العبلمات األصلٌة هى ) الفتحة -ملحوظة  
 حذف النون ( –ثبوت النون  –الٌاء  –األلف  –العبلمات الفرعٌة ) الواو 

 )ذو المروءة محبوب (  أعرب الجملة السابقة 
 ذو : مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة 

 المروءة : مضاف الٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة  
 وعبلمة رفعه الضمة  .محبوب : خبر مرفوع 

 اختر الصواب مما بٌن القوسٌن 
 مجرور بالكسرة( –منصوب بالٌاء  –ما تحته خط ....) مجرور بالٌاء  -فضل علٌك   ألبٌك*
 )أكمل بحال مناسب (   فرحٌن –سعداء أو مسرورٌن خرج التبلمٌذ من الحصة  -٘

 خامسال التدرٌب

الضٌف ،  ٌكرمانالكلمة ، وهما  قٌمةلق طٌب ، وهو مثل حمٌك ٌقدر ) أنت من أبناء مصر األوفٌاء . أبوك ذو خ
 ( ضٌافتك أشكرك على حسن 

 أعرب ما تحته خط 
 *    خبرا وبٌن  نوعه .    نعتا واضبطه بالشكل استخرج من الفقرة :  * اسما من األسماء الخمسة وأعربه 

 ندك وبٌن عبلمة إعرابه فى كل حالة .ج( اجعل الفعل ٌرحب مجزوما مرة ومنصوبا مرة فى جملتٌن من ع
 االعراباإلجابة : 

  : مفعول بت منصوب وعبلمة نصبه الفتحةقٌمة  
  : فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعه ثبوت النونٌكرمان 

  مضاف الٌه مجرور وعبلمة جر ه الكسرة  والكاف ضمٌر مبنى فى محل جر مضاف الٌه –: ضٌافة ضٌافتك  
 -االستخراج :

 مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الواو آلنه من األسماء الخمسة      – أبوكن األسماء الخمسة وأعربه : اسما م
           .خبر مرفوع وعبلمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة  –ذو  -
  مضاف الٌه مجرور بالٌاء -حمٌك – -

     نعتا واضبطه بالشكل   : طٌب ٌتم وضع تنوٌن بالكسر تحت حرف الباء    
 جارومجرور ( –) شبه جملة  * خبرا وبٌن  نوعه .  : من أبناء 

 خبر جملة فعلٌة  –أو  ) ذو ونوعه خبر مفرد (   أو   ٌكرمان        
 بصدٌقه  ) عبلمة االعراب السكون (  لم ٌرحبج(الفعل ٌرحب  مجزوما : الولد 

 الفتحة (  الولد بصدٌقه  ) عبلمة االعراب لن ٌرحبالفعل ٌرحب منصوبا : 
 أو أى جملة مناسبة فى الجزم نضع أداة جزم وفى النصب نضع أداة نصب 

 اقرأ ثم أجب دسالسا التدرٌب 

وبْ أؽل األضٛاء ٠ٕجؼش ِٓ ؽغوح ٘نا اٌْبة إٌؾ١ً أٗ مٚ  اٌج١ٛد ِٖبث١ؾٙب ِؼظُد ٠ٍف اٌّىبْ ، أطفأ  اٌٙلٚء) 

 ثئمْ هللا ( اٌزفٛق ػٍُ ٚأكة ، ٘ٛ ٕٚل٠مٗ ٠َزنوواْ طٛاي ا١ًٌٍ وٟ ٠ؾممب
٠ؼوة فجوا اٍّب ِٓ األٍّبء اٌقَّخ  –اٍزقوط ِٓ اٌفموح اٌَبثمخ ) ٔؼزب ٚاضجطٗ ثبٌْىً  أػوة ِب رؾزٗ فظ 

 ( ٚأػوثٗفجوا ٌفؼً ٔبٍـ  –ٚث١ٓ ػالِخ إٌٖتفؼال ِٓ األفؼبي اٌقَّخ ِٕٖٛثب –ٌؾوف ٔبٍـ
 ِٓ ػٕل ن ٚث١ٓ ػالِخ االػواة فٝ وً ِّٕٙب . ط( اعؼً اٌفؼً) ٠زفٛق (  ِوفٛػب ِوح ِٚغيِٚب ِوح فٝ عٍّز١ٓ

 االعراب : اإلجابة : 
 : ِجزلأ ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌضّخ اٌٙلٚء 
 فبػً ِوفٛع ٚػالِخ هفؼٗ اٌضّخ ِؼظُ : 

    ِفؼٛي ثذ ِٕٖٛة ٚػالِخ ٖٔجٗ اٌفزؾخاٌزفٛق :     
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 االٍزقواط
  وح رؾذ اٌزبءإٌؼذ )إٌؾ١ً ٠ٚزُ ٚضغ ػالِخ وَ/  ٔؼزب ٚاضجطٗ ثبٌْىً  -

  مٚ ٠ؼوة فجوا ٌؾوف ٔبٍـ :اٍّب ِٓ األٍّبء اٌقَّخ  –

 ٠ؾممب ٚػالِخ إٌٖت ؽنف إٌْٛ ٚث١ٓ ػالِخ إٌٖت :فؼال ِٓ األفؼبي اٌقَّخ ِٕٖٛثب –

 ٚأػوثٗ:  اٌقجو ٠ٕجؼش ٚاإلػواة : فؼً ِضبهع ِوفٛع ثبٌضّخفجوا ٌفؼً ٔبٍـ  – 
 ( ِوفٛع ثبٌضّخفٝ االِزؾبْ )  ٠زفٛق ط(اٌفؼً ٠زفٛق ِوفٛػب :    اٌز١ٍّن اٌّغل

 أٚ أٜ عًّ ِٕبٍجخ رىْٛ ٕؾ١ؾخ(  اٌز١ٍّن فٝ االِزؾبْ  ) ِغيَٚ ثبٌَىْٛ ١ٌزفٛق      اٌفؼً ٠زفٛق ِغيِٚب :

 رله٠جبد ٔؾ٠ٛخ
 لتحقٌق مخلصاً  ٌعمل أن فرد وعلىكل ، ونهضتها تقدمها على ٌعلمون فهم ، لالمستقب أمل هم مصر شباب إن)ـ ٔ

 ( مصر بحب إال فوه ٌنطق ال والمخلص بؤبنائها  عظٌمةفمصر  ، عملكم فً تقصروا ال: األبناء أٌها لمنشودا الهدف

 : ٌؤتً ما السابقة العبارة من استخرج -ب                      خط تحته ما اعرب -أ
 نكرة واضبطها (  -معرفة وبٌن نوعها  -الخمسة  األسماء من اسماً  -  نعتاً  -  مجزوماً  فعبلً  -  ) حال

 منصوبة تكون بحٌث جملة فً أدخلها (  ٌهملون ) -جـ

 طمعاً  ٌتصدقون الذٌن أما ، عظٌماً  جزاءً  الفقراء على المتصدقٌن ٌجزى فاهللا.  اهللا ثواب إلى ٌإدى التصدق إن)  -ٕ 
 ( اآلخرة فً الحرمان غٌر ٌنالون فبل ، الجاه أو الثناء كسب فً

 -نعتاً  -  إلٌه مضاف -  نوعه واذكر ، ناسخ لحرف ) خبراً :   العبارة من استخرج-ب           خط تحته ما اعرب -أ
 نكرة واضبطها (  -معرفة وبٌن نوعها 

 ( ذي ـــ ذا ـــ ذو ) محبوب العلم...................  إن -ٔ -: ٌلى فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - جـ
  الوطن حق فً ٌقصروا لم المجاهدون -ٕ

 ( النون ثبوت ــ النون حذف ـــ السكون ) جزمة وعبلمة ، مجزوم مضارع فعل -: ٌقصروا
 ( مناسبة بحال أكمل ).........................  األثار زٌارة على السائحون أقبل – د

 وجمٌع دمه فً متؤصل مصر حب ألن علٌه انتصاراً  ٌحقق أن ٌستطع لم وعدوه ، األمة درع هو المصري الجندي) -ٖ
 ومإٌدٌن( مساندٌن الجندي المصري أخٌهم خلف واحداً  صفاً  ٌقفون المصرٌٌن

 الخمسة األفعال من فعبلً  ــ ناسخ لحرف خبراً  ) -: السابقة العبارة من استخرج -ب               خط تحته ما اعرب -أ
 كرة واضبطها (ن -معرفة وبٌن نوعها  - حاالً  ـــ األسماء الخمسة من اسماً  ــ
 ( بنعت اكمل ).....................  مدٌنة القاهرة -ٔ -: مطلوب هو بما اجب - جـ
 ( صحٌحة الجملة واكتب ، الناسخ الحرف احذف ).  عالٌتٌن المثمرتٌن الشجرتٌن إن -ٕ
 ( ٌلزم ما وغٌر ، مثنى المبتدأ اجعل ) عملهم فً ٌقصر لم المجتهد -ٖ
 ( صحٌحة الجملة واكتب ، مبتدأ الفاعل اجعل ) العادل مالسبل المصرٌون ٌإٌد -ٗ

 الضٌف ٌكرمان وهما.  الكلمة  قٌمةٌقدر  حمٌك مثل وهو ، طٌب خلق ذو أبوك ، األوفٌاء مصر أبناء من أنت )  -ٗ 
 ( ضٌافتك حسن على أشكرك. 

 األسماء من اسماً  ـــ بالشكل واضبطه ، نعتاً  ) -: السابقة العبارة من استخرج-ب             -: خط تحته ما اعرب -أ
 نكرة واضبطها (  -معرفة وبٌن نوعها  -مجروراً  ٌكون الخمسة

 : صحٌحة الجملة واكتب ، ٌلى ٌما النحوي الخطؤ صوب - جـ
 . واجبهم أداء فً ٌهملون لم الطبلب -ٕ  نشٌطون الفبلحون استٌقظ -ٔ 

 فٌا لحماٌتها متعاونٌن نعمل فعلٌنا أن.  لعالٌةا الهمة ذو ٌطبقها شعارات وإنما.  تقال كلمات لٌست الحرٌة إن)  -٘
 األحرار ٌجتهدون هم فالذٌن.  لحماٌته الوطن منك ٌطلبه ما تهمل ال بنى

 -: السابقة العبارة من استخرج -ب                        خط تحته ما اعرب -أ
 من اسماً  -  منصوباً  مضارعاً  فعبلً  -نصبها  عبلمة وبٌن ، حاالً   -  اعرابه عبلمة واذكر ، الخمسة األفعال من ) فعبلً  

 نكرة واضبطها  (  -معرفة وبٌن نوعها  -مرفوعاً  مضارعاً  فعبلً  -  مجزوماً  مضارعاً  فعبلً  - الخمسة  االسماء

 علم ذو إنه لنحٌ شاب حجرة من األضواء ٌنبعث حدا كان.  مصابٌحها البٌوت معظم اطفؤت.  المكان ٌلف ءلهدو) ا -ٙ
 (  التفوقٌحققا  كى اللٌل طوال ٌستذكران و صدٌقه هو.  أدب و
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 75 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 -: السابقة العبارة من استخرج -ب           خط تحته ما اعرب -أ
 واذكر ، منصوباً  الخمسة األفعال من فعبلً  - اعرابه عبلمة وبٌن ، الخمسة االسماء من اسماً  -  منعوته وبٌن ، ) نعتاً  

 نكرة واضبطها(  -معرفة وبٌن نوعها  -نوعه  وبٌن ، ناسخ لفعل خبر - نصبه عبلمة
 ٌلزم ما وغٌر ، حاال الثانٌة ،وفى نعتا األولى فً تكون بحٌث ، جملتٌن  ( فً ) سعٌد كلمة ضع - جـ
 الضبط مع جملتٌن فً ، أخرى مرة ومجزوماً  ، مرة مرفوعاً  ( ٌتفوق )  الفعل اجعل -د

 متمسكا ٌكون إنسان كل ولٌت ، لدرجاتأعلى ا إلً لٌصل تحقٌقها علً دائما لٌعم ، عظٌمة أهداف إنسان لكل )  -7 
 ( األهداف هذه لتحقٌق ٌسعً وهو بدٌنه

 خط تحته ما أعرب -أ 

 (  نكرة واضبطها -معرفة وبٌن نوعها  -نعتا – منصوبا مضارعا)   : الفقرة من استخرج -ب  

 السالم(  المذكر لجمع العبارة اجعل)  أبدا أرضه فً ٌفرط لن المصري -ج 
 ( حال )................. القائد جاء -ٔ   -: مطلوب هو بما أكمل -د  
 ( الخمسة األسماء من اسم )............... نصٌحة إلً استمع - ٕ

 او ، طعام جبهمٌع لم أو ، ما ٌرٌدون ٌنالوا لم أو ، أحد حقهم فً أخطؤ إذا:  األسباب ألتفه ٌغضبون األطفال ) -8  
 ٓ هادئا األمور تعالج وأن ، صبر ذا أن تكون منك نرٌد نحنٓ  كبٌر خطؤ وهذا ، رٌاضٌة مباراة خسروا

 من اسما -  الخمسة األفعال من ) فعبل العبارة من استخرج  -ب       السابقة  الفقرة فً خط تحته ما أعرب - أ 
 نكرة واضبطها (  -فة وبٌن نوعها معر -حاال -  منصوبا مضارعا -  الخمسة األسماء

 ٌلزم( ما وغٌر خط تحته ما ) قدم  لكرامتهم المصرٌون ٌثور -ٔ  -ج 
 الخمسة ( األسماء من مناسب باسم ) أكمل وجودك سبب...............   -ٕ
 بحال ( أخرى ومرة بنعت مرة أكمل ) لٌتحرر.................  الشعب هب -د

 بها لتصل دمائنا فً متؤصل فحبها بؤسس الحضارة للعالم والملهمة المنشود مجدها و ، ربٌةالع ألمةا درع مصر ) -9 
 ( العربٌة للوحدة مإٌداً  ٌقف المصري فلٌت.  ذي بصٌرة كل ٌعٌه مبدأ وهذا الدرجات أعلى إلى

 فعبلً  -  الخمسة اءاالسم من اسماً  -  مرفوعاً  ) نعتاً  -: السابقة العبارة من استخرج -ب    خط تحته ما اعرب -أ
 صاحبها ( وبٌن ، حاالً  -مجرورا  نعتا نكرة واضبطها ـ -معرفة وبٌن نوعها  -منصوباً  مضارعاً 

 -: القوسٌن بٌن مما الصحٌحة االجابة اختر -جـ 
 ( مرفوع ـــ مجزوم ـــ منصوب ) المضارع الفعل حقوقهم فً المصرٌون فرطٌ لم -ٔ
 ( باأللف ــ بالٌاء ــ بالفتحة ) منصوب خط تحته ما ، ٌتفوق أخاك إن -ٕ
 ٌلزم ما وغٌر ، بالحروف تعرب جملة فً فم( ) كلمة ضع -د
 ٌلزم ما وغٌر ، مبتدأ الفاعل اجعلٓ  العادل السبلم المصرٌون ٌإٌد -هـ

 وتحقٌق والخدمات المرافق وتطوٌر  التنمٌة جهود فً األولى بالمرتبة متفوقة فازت المنٌا  محافظة )  -ٓٔ 
 التفوق هذا على أبناإك ٌحافظ لن نجاح وراء نجاحاً  تحققٌن وأنت ،  اإلنتاج فً واالنجاز األداء فً ممٌزة مستوٌات

 ( العطاء والتضحٌات من بمزٌد إال

 – مجرورا نعتا نكرة واضبطها ـ -) معرفة وبٌن نوعها  القطعة من استخرج  -ب             خط تحته ما أعرب -أ
 (  حاال – منصوبا فعبل – حملة خبر
 جملة( فً مجزوما الفعل هذا اجعل)  تحققٌن -ج 
 ) نعت مرفوع بالواو –خبر مرفوع بالواو  –فاعل مرفوع بالواو  )نعرب ذو .  عالٌة كفاءة ذو المعلم - د

 له روسط ، حقٌقة حلمه فؤصبح ، الحرٌةبنسٌم  رئتٌه ٌمؤل ، نظٌفاً  هواءً  ٌشم كً ثائراً  مصر شباب خرج )  -ٔٔ
 فلٌعمل والرخاء التقدم معركة فً بلدكم ملأ أنتم – االبطال أٌها – البٌضاءوالٌوم ثورته نجاح نور من بؤحرف التارٌخ

 ( وسواعدكم بعقولكم مرهون مصر تقدم ألن ، منكم مخلصاً  كل

 مضارعاً  فعبل نكرة واضبطها ـ -) معرفة وبٌن نوعها  القطعة من استخرج -ب              خط تحته ما أعرب -أ
 بالشكل( واضبطه ، نكرة نعتاً  –وحدد صاحبها  ، حاال – الجزم اداة واذكر ، مجزوماً 

 بالحروف تعرب بحٌث عندك من جملة فً ( فم ) كلمة ضع -ج
 عندك من جملة فى المخاطبة ٌاء إلى مسنداً  ( ٌقرأ ) المضارع الفعل اجعل -د 
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 ، وكل انتصاراً  علٌه ٌحقق أن لعدوا ٌستطع لم ، للوطن الخدمات من الكثٌر ٌقدم المصري الجندي زال ما ) -ٕٔ  
 ( والتزام خلق ذي فتحٌة لكل معه ٌقفون المصرٌٌن

 نكرة واضبطها ـ -معرفة وبٌن نوعها  - نوعه وبٌن ، ناسخ لفعل خبر ) استخرج -ب          خط تحته ما أعرب -أ
 ( واعربه الخمسة األسماء من اسماً  - واعربه ، الخمسة عالاألف فعبلً من – واعربه ، مجزوماً  مضارعاً  فعبل
 : القوسٌن بٌن مطلوب هو بما ٌؤتً مما جملة كل أكمل - جـ
 ( جملة شبه )خبر........................  الكتاب لعل -ٔ
 ( اسمٌة جملة خبر ) عظٌمة...............  المكتبة -ٕ
 " ( إن " علٌها أدخل ثم ، للمثنى ابقةالس الجملة اجعل ) محبوب المخلص الطالب -ٖ

 الدول اٌدت وقد ، والعدالة االجتماعٌة بالحرٌة مطالبة ، لعربٌةا الدول معظم فً الشعبٌة تالثورا قامت ) -ٖٔ 
 المظالم ورد المجتمع فً الفاسدة األوضاع الشباب لتغٌٌر بها قام سلمٌة ثورة ألنهما ، المصرٌة الثورة الكبرى
 (  حقه حق ذى كل وإعطاء

 -: بالفقرة مستعٌناً  ٌؤتً مما لكل القوسٌن بٌن مما الصحٌحة االجابة تخٌر - ب           خط تحته ما أعرب -أ
 ( حال– مطلق مفعول – ألجله مفعول ) ............ ألنها منصوبة ( مطالبة ) كلمة -ٔ
 ( مبتدأ – ألن خبراً  – ألن اسماً  )....................  تعرب ( ثورة ) كلمة -ٕ
 ) إلٌه مضاف - نعتاً  - فاعبلً ............ (  تعرب)  المظالٌم ) كلمة -ٖ
 ( بالفتحة – بالكسرة - بالٌاء )..........  مجرورة جاءت ( ذي ) كلمة -ٗ
 -: الضبط مع مفرد خبر إلى اآلتٌة العبارة فً الناسخ خبر حول - جـ

 ( بالدٌمقراطٌة تتمتع العربٌة الشعوب )أصبحت
 ( الواجب أداء فً..................  لم أنت ) واضبطه ، مناسب مضارع بفعل أكمل -د

 ، دمه فً متؤصل مصر حب ألن نتصاراً علٌه ا ٌحقق أن ٌستطع لم فعدوه ، األمة درع هو المصري الجندي ) -ٗٔ 
 األرض ( أجناد خٌر فهم ، فٌهم بارك هللا ، مساندٌن خلفه ٌقفون المصرٌٌن وجمٌع

معرفة وبٌن نوعها  - واعربه ، ناسخ لحرف خبراً  ) السابقة القطعة من استخرج-ب              خط تحته ما اعرب -أ
 ( الغائب المذكر للمفرد ضمٌر - منصوباً  وآخر ، مجزوماً  مضارعاً  فعبلً  – الخمسة األفعال من نكرة واضبطها ـ فعبلً  -
 ( ٌلزم ما وغٌر السابقة الجملة فً الفعل على الفاعل قدم ) أعمالهم فً المإمنون ٌخلص -جـ
 أخرى( مرة " إن و" ، مرة  صار" " السابقة الجملة على ادخل ) خلق ذو أخوك -د

 أبناء فٌا العمٌقة من الدروس كثٌراً  تنتج فهً عظٌمة فوائدها واالستبداد الظلم على الشعب ثورة ) إن  -٘ٔ
 ( رشٌد عقل ذي لكل قدوة ، وتكونوا حقوقها وتصونوا ، ورةالث تحموا حتى العمل على اقبلوا المحروسة

 ، ناسخ لفعل خبراً  – الخمسة األسماء من اسماً  ) :  السابقة العبارة من استخرج -ب             خط تحته ما اعرب -أ
 نكرة واضبطها ( -معرفة وبٌن نوعها  -الخمسة األفعال من فعبلً  – واضبطه نعتاً، – واضبطه

 ( ابنه بتفوق مبتهجاً  الوالد أقبل ) التالٌة الجملة فً وصاحبها لحالا عٌن -جـ
 صحٌحة( الجملة واكتب ، خط تحتها التً الكلمة ثن ) الفائز للفرٌق التحٌة الجمهور قدم -د

.  الضٌف ٌكرمان وهما.  الكلمة ٌقدرقٌمة حمٌك مثل وهو ، طٌب خلق ذو أبوك ، األوفٌاء مصر أبناء من أنت) -ٙٔ 
 ( ضٌافتك حسن على ركأشك

 -: بالفقرة مستعٌناً  ٌؤتً مما لكل القوسٌن بٌن مما الصحٌحة االجابة تخٌر - أ
 ( حاالً  - نعتاً  – جر بحرف مجروراً  اسماً  ).................................  ب تعر ( أبناء ) كلمة -ٔ 
 مبتدأ( – فاعبلً  – إلٌه مضافاً  )..............................  تعرب ( أبوك ) كلمة -ٕ 
 ( به مفعول - نعتاً  – حاالً  )...............................  تعرب ( قٌمة ) كلمة -ٖ 
 من فعبلً  - الخمسة األسماء من نكرة واضبطها ـ اسماً  -) معرفة وبٌن نوعها  : السابقة الفقرة من استخرج -ب

 ( نوعه وبٌن ، خبراً  - نعتاً  - الخمسة األفعال
 ( حال )......................................  أبٌه نحو الناجح اقبل -ٔ -: مطلوب هو بما ٌلى ما أكمل -ـج
 ( بالشكل مضبوط مضارع فعل ) أمس أحمد صدٌقً............  لم -ٕ 
 ( صحٌحة الجملة واكتب ( صار ) مكان ( إن ) ضع مكرمٌن) العاملون صار -د
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 رلتحرٌا مٌدان إلى  متوجها  مسرورا أخوك خرج مٕٔٔٓ  ٌناٌر شهر من لعشرٌنوا الخامس الٌوم فً ) -7ٔ
 الفساد من مصر لٌطهروا والفساد الظلم على الثائر بالشباب  ملٌئا المٌدان وكان ثورتهم فً مصر شباب لٌشارك

 ( والطغٌان

معرفة  - مضارعا  فعبل - الخمسة اءاألسم من  ) اسما السابقة الفقرة من استخرج -ب             خط تحته ما اعرب-أ
 ( حاال– الخمسة األفعال من  فعبل  نكرة واضبطها ـ -وبٌن نوعها 

 " ( " لم ب مجزوم مضارع )فعل الواجب أداء فى منا أحد..............  -ٔ -: مطلوب هو بما ٌلى ما أكمل -جـ
 ( مرفوع نعت )......................  مدٌنة القاهرة -ٕ 

 وٌجب تربٌتك فً تعبت ،ألنها والتقدٌر بالحب جدٌرة أمك وإن ، رعاٌتك أحسن ألنه ، االحترام ٌستحق اباك إن) -8ٔ 
  مسرورا وٌعٌش والدٌه ٌقدر لمخلصا واالبن ، والدٌك تحترم أن علٌك

  مضارعا  عبلف - واعربه الخمسة األسماء من  السابقة) اسما الفقرة من استخرج -ب            خط تحته ما اعرب -أ
 نكرة واضبطها (  -معرفة وبٌن نوعها  -مرفوعا   مضارعا  فعبل -  منصوبا

 ( المضارع للفعل جزم حرف ) الكذب ٌتحدث...........  المإمن -ٔ  -: مطلوب هو بما ٌلى ما أكمل -جـ
 ( المضارع للفعل نصب حرف ) الوطن تقدم أجل من تعمل.............  ٌجب -ٕ 
 ( الخمسة األفعال من فعل ) الوطن حرٌة أجل من بؤرواحهم............  بابالش كان - ٖ
 ( الخمسة األسماء من اسم ) مهذب رجل..................  -ٗ

 النحٌل الشاب هذا حجرة من األضواء ٌنبعث أحد كان ، مصابٌحها البٌوت معظم أطفؤت ، المكان ٌلف الهدوء"   -9ٔ
 "  اهللا فإذن التفوق  كً ٌحققا اللٌل طول ٌستذكران ٌقهوصد هو ، وأدب علم ذو إنه. 

 الخمسة األسماء من اسما ـ  نعتا ) :  السابقة العبارة من استخرج - ب    . السابقة العبارة فً خط تحته ما أعرب - أ
 رفعه ( عبلمة وبٌن الخمسة األفعال من فعبل نكرة واضبطها ـ -معرفة وبٌن نوعها  -  وأعربه

 . مناسبة( حاالً  النقط مكان )ضع........... . محمدا  بلتقا  - ج
 . منهما فٌكل اإلعراب عبلمة وبٌن ، عندك من جملتٌن فً ، مرة ومجزوما ، مرة مرفوعا"  ٌتفوق"  الفعل أجعل -د

 جهدلا ٌبذلون المصرٌٌنولٌت  ، سعداء أهلها ٌعٌش ، خالدا نٌبل اهللا وهبها ، العربٌة األمة حصن مصر )  -ٕٓ
 ( الواجب أداء فً تقصر وال وأدب علم ذا فكن ، أهدافهم لٌحققوا

نكرة  -معرفة وبٌن نوعها   - منصوبا ٌكون الخمسة األفعال من ) فعبل: استخرج -ب   . خط تحته ما أعرب -أ 
 إعرابه (  مةعبل وبٌن نعتا -إعرابه  عبلمة وبٌن ، الخمسة األسماء من اسما -إعرابه  عبلمة وبٌن حاال - واضبطها 

 ٌلزم( ما وغٌر مجزوما الفعل اجعل ) واجبهم ٌإدون التبلمٌذ  -ج 
 ٌلزم ما وغٌر حاال النعت اجعل"  النشٌط التلمٌذ جاء " –د 

 والرفعة للسمو أهل فؤنتم ، شؤنكمترفع  التى بالصفات وتمسكوا ، بالجد وتحلوا الصدق الزموا ، مصر فتٌان ٌا ) -ٕٔ
 ( الوطن أمجاد تحققوا كى مخلصٌن فاعملوا ، واالخبلص فٌه الجاد بالعمل اال مأهدافك تكتمل ولن ،

نكرة  -معرفة وبٌن نوعها  -نوعه وبٌن لمبتدأ ) خبرا:  السابقة الفقرة من استخرج -ب     خط تحته ما أعرب -ا
 (فرعٌة بعبلمة منصوبا مضارعا فعبل -  الٌه مضافا -  حاال -مجرورا نعتا     - واضبطها 

 : ٌلى فٌما خط تحته لما األقواس بٌن مما الصحٌحة االجابة تخٌر -ج 
  دراستهم فً ٌتفوقون المجدون التبلمٌذ-ٔ

 ( معا االثنان - الواو - النون ثبوت رفعه ) وعبلمة مرفوع الخمسة األفعال من فعل
 ( الفتحة – أللفا – الكسرة ) نصبه وعبلمة منصوب الخمسة األسماء من : اسم فاضل رجل باكأ إن -ٕ
 )مرفوعا – مجرورا – منصوبا ( نعتا نعتا تعرب تعرب :  عملها فً نشٌطة معلمة هذه -ٖ

 أهداف مدركٌن آمالهم الى وٌسعون ، ٌبذلونه الذى الجهد بمدى ، العظٌمة حبلمهمأ ٌحققون تهدٌنلمجا ان ) -ٕٕ
 .( وطنك شؤن ٌرتفع واجتهاد وأدب علم ذا:  بنً ٌا فكن ، الوطن

 الخمسة األسماء من اسما -  الخمسة األفعال من ) فعبل:  السابقة الفقرة من استخرج  -ب     خط تحته ما أعرب - أ
 ( نكرة واضبطها  -معرفة وبٌن نوعها  -نعتا -  حاال -

 ( صحٌحة الجملة واكتب ان احذف ) علٌك فضل ذو أباك ان -ٔ : ٌلى فٌما مطلوب هو بما أجب -ج 
 مرفوعا( تحته خط ما اجعل ) األسبوع هذا ٌلتقٌا لن الفرٌقان -ٕ



 الدراسً الثانً الفصل  فً اللغة العربٌة         الصف السادس االبتدائً                9ٕٔٓسلسلة ابن عاصم 
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 ( ٌلزم ما وغٌر مبتدأ الفاعل اجعل ) واجبهم المعلمون ٌإدى -ٖ
 خط ( تحته ما أعرب ) دروسكم اتذاكرول -ٗ

 ، جاهل اال ذلك ٌنكر وال ، مفكرة عقول ذوو فالمصرٌون ، علٌها نحخافظ أن ٌجب أعناقنا فً أمانة مصر )  -ٖٕ
 على سعداء نعٌش حتى ، والبناء واالنتاج العمل على الناس ٌشجع أن البد فٌه من ٌخرج ما أن صرىم كل ولٌعلم
 (  مصر أرض

 : ٌلى فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة االجابة تخٌر -أ 
 ( مبتدأ - خبر - فاعل ):  ألنها ، مرفوعة (  أمانة ) كلمة -ٔ
 به ( مفعول - حال - ان اسم )  ألنها ، ( منصوبة الناس ) كلمة -ٕ
 ( مجرور اسم - نعت - الٌه مضاف ):  ألنها (مجرورة عقول كلمة) -ٖ
 -مضارعا منصوبا  فعبل -  حاال -  ورا مجر نعتا -  الخمسة األسماء من اسما : السابقة الفقرة من استخرج -ب

  (   نكرة واضبطها  -معرفة وبٌن نوعها 
 : القوسٌن بٌن مما الصحٌح تخٌر  -ج 
 ( الضمة - النون ثبوت - الواو )   رفعه وعبلمة ، مرفوع المضارع الفعل.  دروسهم ٌذاكرون التبلمٌذ -ٔ
 ( أبٌك - أباك - أبوك الخٌر) لك ٌحب..................  إن -ٕ

 فقد ، وشجاعة  عزٌمةذو لمصرىوا ، مجٌد كله تارٌخها ، والحضارة الدنٌا أم فهى ، عظٌم وطن مصر ان " -ٕٗ
 " سعداء لٌعٌشوا أبناءه وٌحمى ، الوطن هذا لٌصون ، والرخٌص لغالىا بذل

 الخمسة األفعال من فعبل -وأعربها  ، حاال -  المنعوت وحدد نكرة ) نعتا: استخرج -ب       خط تحته ما أعرب -أ
 ( رة واضبطها نك -معرفة وبٌن نوعها  -إعرابه  عبلمة واذكر الخمسة ااألسماء من اسما -السبب  واذكر ، منصوبا

 : ٌؤتى فٌما القوسٌن بٌن مما الصواب تخٌر  -ج 
 ( مجزوم - منصوب - مرفوع )   مضارع فعل.  التفوق الى دافعا الوطن حب من لنتخذ -ٔ
 مجزوم( – منصوب – مرفوع ) مضارع فعل - الوطن لرفعة نجتهد – التبلمٌذ – نحن -ٕ

 البشرٌة ٌخدمون ألنهم وذلك ، األنبٌاء ورثة أنهم فوصفهم العلماء هللاا كرم وقد ، والتقدم العبل أساس العلم"  -ٕ٘
 " والمتعة بالثقافة تمدك التى المفٌدة بالقراءة فعلٌك ، الناس بٌن محترما ٌعٌش األدب ذا أن ، بنً ٌا واعلم

 الخمسة األفعال من فعبل  - إعرابه عبلمة وبٌن نعتا ) : السابقة العبارة من استخرج -ب    .خط تحته ما أعرب  -أ 
 مفردا( ناسخ لحرف خبرا*  اعرابها عبلمة واذكر حاال - نكرة واضبطها  -معرفة وبٌن نوعها  -وأعربه 

 " المجتمع فً مرموقة مكانة ذو واألدب العلم ذا " إن – ٔ  -ج 
 ٌلزم ما وغٌر السابقة العبارة فً )ان( مكان أصبح ضع
 ٌلزم ما وغٌر ، السابقة الجملة على ناسخا حرفا أدخل -   " مخلصون المجتهدون " المعلمون – ٕ
 نشٌطٌن المدرسة الى التبلمٌذ ذهب -ٕمنتصرا           الجٌش عاد -ٔ : صفة الى ٌؤتى فٌما الحال حول  -ج 

 كل ٌقف وأن عنه، الدفاع فً المسئولٌة تتحملوا أن علٌكم ، العزٌز الوطن هذا أبناء من جمٌعا أنتم األبناء أٌها"  -ٕٙ
 " ذلك لتحقٌق خٌهأ بجوار منكم واحد

معرفة وبٌن  -الخمسة  األفعال من فعبل  - نعتا ) :  السابقة الفقرة من استخرج -ب            خط تحته ما أعرب -أ 
 الخمسة ( األسماء من اسما  - نكرة واضبطها  -نوعها 

 مناسبة ( حاال ضع )............  المدرسة الى ذهبت -ٔ   -ج 
 ( تؤكلُ  - تؤكلَ  - تؤكلْ  شبعان ) وأنت......................... ال:  الصواب تخٌر -ٕ

 ٌقبلوا لم أحباب فهم ، أبدا لوطنه التمزق ٌقبل لن منهم الوطنٌة ذا وان ، وطنهم ٌحبون المخلصون المصرٌون"  -7ٕ
 " أبنائه اتحاد فً لوطنا قوة ألن ، متفرقٌن العٌش

 -معرفة وبٌن نوعها  - المنعوت وعٌن ، نعتا ) :  السابقة الفقرة من استخرج  -ب             خط تحته ما أعرب -أ 
 مضارعا  - رفعه عبلمة وبٌن مرفوعا مضارعا -إعرابه  عبلمة وبٌن الخمسة األسماء من اسما  - نكرة واضبطها 

 جزمه ( أداة وبٌن مجزوما
 ( فٌك – فاك - فوك ) بالحق ٌنطق..........  -ٔ : ٌؤتى فٌما قوسٌن كل بٌن مما الصحٌح اختر - ج
 ( تحرص – تحرصٌن– تحرصى )   مصلحتنا على....... أنت ، أمى ٌا -ٕ
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 79 ِووي  إٌٛه ٌقلِبد اٌىّج١ٛرو ٚاإلٔزؤذ ـ رً اٌؼّبهٔخ ـ ثغٛاه ِىزت اٌجو٠ل 

 نضع كى التضحٌات وٌقدم ، المسلوب امجده ٌعٌد من الى تحتاج وهى ، بكم عظٌمة رمص ان ، مصر شباب ٌا"  -8ٕ
 مخلصا علٌها افظفح مروءة ذو أنت ، مصرى ٌا ، السلٌم الطرٌق فوق مصر

نكرة  -معرفة وبٌن نوعها  -الخمسة األسماء من )  اسما:   السابقة الفقرة من استخرج -ب    خط تحته ما أعرب -أ 
 نوعه ( وبٌن ناسخ لحرف خبرا - نوعه وبٌن ظرفا -نوعه  وبٌن جملة خبرا -  منصوبا مضارعا - واضبطها 

 : خط تحته فٌما اإلعراب عبلمة بٌن  -ج 
 كرٌم أباك ان -ٕ                                             كرٌم األب ان -ٔ
 . اآلخرٌن تحترم ال أنت -ٗ         . واجبهما أداء فً ٌقصرا لم الطالبان - ٖ
 . ٌلزم ما وغٌر أخرى مرة ناسخا وفعبل مرة ناسخا حرفا الجملة على أدخل " كبٌرة مهارة ذو الماهر المعلم -د 

 وٌتعاونون ، سعداء أعمالهم الى متجهٌن صباحا أبنائها من العاملٌن نشاهد ، ممتعة المنٌا محافظة الى لرحلةا"  -9ٕ
 " العزٌز لبلدنا الرخاء تحقٌق على حرصا؛  طٌبا تعاونا بٌنهم فٌما

 رة واضبطها نك -معرفة وبٌن نوعها  -نوعه وبٌن : ) ظرفا السابقة الفقرة من استخرج -ب     خط تحته ما أعرب -أ
 إعرابه ( عبلمة وبٌن الخمسة األفعال من فعبل -إعرابه  عبلمة وبٌن نعتا -  إعرابه عبلمة وبٌن حاال -

 الكرٌم الخلق ذى الولو كرمت -ٔ     الجملة فً الخطؤ صوب -ج 
 ٌلزم( ما وغٌر مرة وللجمع مرة للمثنى الجملة اجعل )    دائما الحق عن ٌدافع المصري  -د 

 ٌجرى اهللا حب بؤن ٌعترف ، نشٌطا العمل على قبلٌ ، صبرا الناس أكثر وهو ، حى ضمٌر ذو نالمإم االنسان " -ٖٓ
 " آمنٌن لٌعٌشوا بدٌنهم ٌتمسكون البشر كل فلٌت ، دمه فً

معرفة وبٌن   -وأعربه  الخمسة األسماء من اسما : السابقة الفقرة من استخرج  -ب     . خط تحته ما أعرب -أ 
 وأعربه( ، الخمسة األفعال من فعبل -صاحبها  واذكر حاال - نكرة واضبطها  -ها نوع
 عندك من جملتٌن فً ثانٌة مرة به ومفعوال مرة فاعبل ٌكون بحٌث حال صاحب"  البلعبان"  كلمة هات  -ج
 صحٌحة الجملة كتابة وأعد ، الناسخ الفعل احذف  " االٌمان بحبلوة متمتعٌن أصبحنا"  -د

 التقدم طرٌق على خطواتها أولى بهم وتخطو ، العظماء أبناءها تحتضن فهى ، الشرق منارة القدٌمة مصر"  -ٖٔ
 أمبل جهد كل وابذلوا.  تتكاسلوا فبل ، مصر أنجبته جٌل أنبل أنتم ، الثورة جٌل فٌا ، الطرٌق لها ٌنٌر جدٌد رفج لٌشرق

 " عالىوت سبحانه اهللا نصر من واثقٌن وكونوا ، بها الرقى فً

 : السابقة بالفقرة مستعٌنا ٌؤتى مما لكل القوسٌن بٌن مما الصحٌحة االجابة تخٌر -ب       خط تحته  ما أعرب  -أ
 ( العظماء - أبناءها - تحتضن ) : هنا الخبر"  العظماء أبناءها تحتضن فهى -ٔ
 ( لٌها مضافا - نعتا - فاعبل تعرب ) خطواتها كلمة"  خطواتها أولى بهم تخطو - ٕ
 ( النون ثبوت – النون حذف – السكون ) ..... ب مجزوم مضارع :  تتكاسلوا فبل -ٖ
 ( ناسخ لفعل خبر – ناسخ لحرف خبر - ناسخ لفعل اسم ) ............. واثقٌن( ) كلمة -ٗ
 " لوطنه المخلص المصري أحب"    : الجملة فً حال الى حوله ثم النعت حدد -ج
 " رفٌع بخلق ٌتمتع أبوك ان"   : اآلتٌة الجمل فً صوبه ثم الخطؤ حدد  -د

 تحقٌق ٌستطٌعوا فلم ، بوضعه المختصٌن كلف المصرٌة للمدارس قانونا ٌضع أن عباس الخدٌو أراد لما"  -ٕٖ
 رغبة وحقق ، مسرعا مبارك علً بها ونهض العمل هذا الٌه وأسند  اختار)علٌا ( فقد ، طوٌبل ٌفكر ولم ، رغبته
 " منه رتبة على وٌحصل عجابهإ ٌنال أن طاعواست الحاكم

 من فعبل -  منصوبا مضارعا فعبل -المنعوت  وبٌن ) نعتا:   السابقة الفقرة من استخرج  -ب   خط تحته ما أعرب -أ
 (  نكرة واضبطها  -معرفة وبٌن نوعها  -وأعربها  حاال -  وأعربه الخمسة األفعال

 صحٌحة(  الجملة واكتب لم احذف . )  مالحاك رغبة ٌحققوا لم المختصون -ٔ ج(
 ( صحٌحة الجملة واكتب ان احذف . ) واساك من أخاك ان -ٕ
 مناسبة( بحال أكمل ) .............أبٌه نحو الطفل أقبل - ٖ

 بؤمور معرفة ذو و . الناس بٌن العدل نشر على ٌعملون الذٌن الراشدٌن الخلفاء أول هو الصدٌق بكر أبا نإ)  -ٖٖ
 . " اهللا عند أجره ٌضٌع لن هذا ومثل ، فٌه ٌعٌش الذى عالمجتم

الخمسة / معرفة وبٌن  األفعال من ) فعبل: السابقة العبارة من استخرج -ب      . العبارة فً خط تحته ما أعرب -أ
 ( المكان نكرة واضبطها / ظرف / الجر بحرف مجرورا اسما/  نوعها 
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 ( مجرور/  منصوب/  )مرفوع : الخمسة األسماء من اسم ذو:  معرفة ذو وهو -ٔ : الصواب اختر -ج 
 ( مجزوم– منصوب– )مرفوع................مضارع فعل:  ٌضٌع:  ٌضٌع لن -ٕ
 أساس العلم ان ، التقدم فً ةرغب العمل فً اإلخبلص الى منا تحتاج الحبٌبة مصرنا" 

 ٌتحقق حتى تعملوا، أن األبناء أٌها فعلٌكم ، الناس بٌن حترمام ٌعٌش العلم ذا أن واعلم ، والرقى البناء"ٖٗ
 ". والرخاء االستقرار

 -معرفة وبٌن نوعها  -الخمسة  األسماء من ) اسما:   السابقة العبارة من استخرج  -ب      خط تحته ما أعرب  -أ
 ( الخمسة األفعال من فعبل - مرفوعا مضارعا فعبل - نكرة واضبطها 

 ( حال )............  مدرسته الى التلمٌذ ٌذهب -ٔ   : مطلوب هو بما أكمل  -ح
 ( نعت ) الناس بٌن محبوب..........  التلمٌذ -ٕ
 بلم( مجزوم مضارع فعل ) واجبه تؤدٌة فً التلمٌذ........  -ٖ

اٌولٝ ، ٚاػٍُ أْ ما اٌؼٍُ  أٍبًفٝ اٌزملَ ، ٚإْ اٌؼٍُ  هغجخِٖو اٌجٍل اٌؾج١جخ رؾزبط ِٕب إٌٝ اإلفالٓ فٝ اٌؼًّ  "

 ٚاٌوفبء  " االٍزمواه، فؼ١ٍىُ أ٠ٙب األثٕبء أْ رؼٍّٛا ؽزٝ ٠زؾمك  إٌب٠ًؼ١ِ ِؾزوِب ث١ٓ 

  : اٍزقوط ) ة                                . اٌَبثمخ اٌؼجبهح فٝ فظ رؾزٗ ِب أػوة ) أ

ب  ّ  ػالِخ ٚث١ٓ ؽبال   - إػواثٗ  ػالِخ ٚث١ٓ اٌقَّخ األفؼبي ِٓ فؼال   -ٔؼزب ٚاضجطٗ  -اٌقَّخ ٚأػوثٗ  األٍّبء ِٓ اٍ

 اإلػواة 

 ٌط١ف ثؼجبكٖ . ) اٍُ ِؼوفخ ( ............... إْ -1عـ ( أوًّ ِىبْ إٌمظ ِّب ٘ٛ ِطٍٛة :     

 رؼ١ِ ثّفوكن .    ) ؽوف ٖٔت (        ............إٔه  -2                                                      

 ) ٔؼزب ( ..............ػْذ ؽ١بح  -3                                                      

ٝ ؽو٠زٗ ، ٚإما اٌؾو ٠غب٘ل ثأغٍٝ ِب ٠ٍّه ١ٌؾّ اإلَٔبْإَٔبْ ، ٚ وً" ِب أعًّ اٌؾو٠خ ! فٙٝ ٘لف ٠َؼٝ إ١ٌٗ 

 هللا ٚإٌبً ٚػبُ إِٓب ، ٚرؾممذ اٌَؼبكح ٌٍغ١ّغ . " ِؾجخٔبي  ا٢فو٠ٓاؽزوَ اٌفوك ؽمٛق 

 أ( أػوة ِب فٛق فظ 

 ؽبال ( -ٔؼزب  -ة( اٍزقوط ِٓ اٌمطؼخ اٌَبثمخ ِب ٠أرٝ : ) فؼال ِضبهػب ِوفٛػب ٚآفو ِٕٖٛثب 

 عـ( أوًّ ِب ٠أرٝ ثّب ٘ٛ ِطٍٛة ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :

 اٌؾبعخ اٌٍّٙٛف . ) اٍُ ِٓ األٍّبء اٌقَّخ ( ...............ٍبػل  -1

 فٝ أكاء ػٍُّٙ . ) فؼً ِٓ األفؼبي اٌقَّخ ( ...................اٌؼبٍِْٛ ٌُ  -2

 .طجخ ، ٚغ١و ِب ٠ٍيَك( ) ٘ٝ رؾت اٌمواءح ( اعؼً ض١ّو اٌغبئت فٝ اٌغٍّخ اٌَبثمخ ض١ّوا ٌٍّقب

 

 


